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سال نوی شمسی بر همة شما همراهان و خوانندگان گرامی مجلة شبان مبارک! 
خوشحال و شکرگزاريم که يک سال ديگر هم به فيض خدا با مجلة شبان در 
خدمت شما بوديم و کوشيديم تا سهمی در رشد و بالندگی شبانان و خدمتگزاران 
کليسای ايران داشته باشيم. باور ما اين است که کليسای ايرانيان از شيرخوارگی 
در نخواهد آمد، مگر زمانی که شبانانی بالغ و قوی و کارآزموده داشته باشد که 
کالم خدا را به خوبی بدانند، صادقانه طبق آن زندگی کنند، و بعد با انتقال علم و 
عمل خود به ديگران، شاگردانی بسازند که در پيروی از مسيح صادق و استوارند. 

حرف اول
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اميدواريم که سال 139۸ سالی اينچنين پر برکت برای شما بوده، و دعا می کنيم 
که سال 1399 نيز برای تان سرشار از برکات خداوندمان عيسای مسيح و فرصت 

خدمت به او باشد. 
در اين هشتاد و پنجمين شماره از مجلة شبان، به چند موضوع پرداخته ايم. ابتدا 
کشيش تت استيوارت از مفهوم و خصوصيات راهبر خدمتگزار به ما می گويد؛ 
راهبری که با الگوپذيری از خداوند خود عيسای مسيح، نه در پی خدمت شدن، 
بلکه خدمت کردن است. سپس، کشيش نيما عليزاده در مقالة خود، اهميت و 
جايگاه خواندگی در خدمت شبانی را به ما يادآوری می کند. در مقاالت بعدی، به 
بررسی اجمالی کتاب خروج، ادامة دروس مربوط به روح القدس، درس ديگری 
دربارة پويايی کليسا و موضوع ده يک پرداخته ايم. در انتها نيز، جناب کشيش 
طناز، با نگاه موشکافانه و دقيق خود، از مشابهات شبکه های تلويزيونی به اصطالح 

مسيحی با صدا و سيمای جمهوری اسالمی برای مان می گويند.
دعا و اميد ما اين است که اين شماره از مجلة شبان باعث برکت شما باشد و آنچه 

می آموزيد را مانند ابزاری برای بنای ملکوت خدا و جالل او استفاده کنيد.



راهبری خدمتگزار

تت استیوارت 

»زيرا که پسر انسان نيز نيامده تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و تا جان خود 
را فدای بسياری کند.« )مرقس 10: 45(

برای بسياری، وقتی که اولين بار دربارة »راهبری خدمتگزار« می شنوند، متناقض 
به نظر می رسد. می توانم بشنوم که می گويند: »راهبران بايد راهبری کنند و نه 
خدمت!« آنانی که اينطور احساس می کنند، می بايد نگاه دوباره ای به زندگی و 
برداشت های خود  ما،  از  نيست که هر يک  باشند. شکی  داشته  خدمت عيسی 



4

دربارة معنای راهبری را داريم؛ به همين خاطر اميدوارم که بتوانيم با هم نگاهی 
عميق تر به هويت عيسی به عنوان راهبر بيندازيم، و ببينيم که می خواهد ما چطور 
گلة او را هدايت کنيم. اجازه بدهيد با تصديق اين موضوع شروع کنيم که سبک 
راهبری عيسی، »ضد فرهنگی« است. برای مثال، وقتی ما به واژة »رهبر« اشاره 
می کنيم، برداشت بسياری از افراد، از درک فرهنگی آنان نسبت به راهبری ناشی 
می شود. شايد دربارة معلم مدرسه شان فکر کنند که کالس را مانند يک ديکتاتور 
اداره می کرد. يا شايد دربارة پدرشان فکر کنند که حرف او قانون خانه بود. شايد 
حتی دربارة يک راهبر مسيحی فکر کنيد که سبک راهبری او اينگونه بوده که 
تمام تصميمات را شخصا اتخاذ می کرد و هيچکس نمی توانست بدون اجازة او 
حرکتی انجام دهد. هر آنچه که به ذهن تان خطور کند، مطمئنم ترجيح می دهيد 
عيسی شما را به عنوان يک راهبر شکل دهد تا اينکه تجربيات فرهنگی ای که 

داشته ايد و احتماال بسياری از آنها هم برای تان دردناک بوده اند!
با ذات گناه آلود  بلکه  ما است،  با فرهنگ  تنها در تضاد  نه  راهبری خدمتگزار 
برای  به راهبران مسيحی نوشت که شبانان خوبی  ما هم ضديت دارد. پطرس 
گله باشند و »نه چنانکه بر قسمت های خود خداوندی بکنيد بلکه به جهت گله 
نمونه باشيد« )اول پطرس 5: 3(. راهبری اين نيست که صرفا به مردم بگوييد 
چه بکنند، بلکه هدايت آنها با شخصيت و نمونة خودتان است که ميوة روح را 
به راهبرانی که در طی زمان  بنابراين، وقتی  نشان می دهد )غالطيان 5: 22(. 
آزموده نشده اند و تعاليم استوار کتاب مقدسی دريافت نکرده اند، نقش های راهبری 
سپرده می شود، آنان معموال به راه های فرهنگی و جسمانی برای راهبری قوم خدا 
مراجعه می کنند و اين، باعث درد بسياری برای بدن مسيح شده است. من انگيزة 
زيادی برای نوشتن دربارة اين موضوع دارم چون از تجربة دست اول آسيبی که 
راهبران نا آماده باعث آن شده اند، برخوردارم. اخيرا، از يک گروه ايماندار خواستم 
افکارشان دربارة بزرگترين مشکالتی که کليسای ايرانی امروزه با آن مواجه است 
را با من به اشتراک بگذارند، و تقريبا همة آنها داستانی دربارة مورد استفاده و 



صدمه قرار گرفتن از سوی راهبران مسيحی داشتند.  اميدوارم بتوانيم در اين مقاله 
به برخی از اين مشکالت بپردازيم و راهکارهای مفيدی از کالم خدا ارائه کنيم 
که به هر يک از ما که راهبر هستيم کمک کند تا بياموزيم چطور مانند عيسی 

راهبری کنيم.
بنابراين، هدف مقالة من آن است که به شما کمک کند تا معنای راهبِر خدمتگزار 

به شکل خداوند ما عيسای مسيح را درک کنيد: کسی که راهبِر کامل بود.

عيسی دربارة راهبری چه تعليم داد؟
شما می توانيد تعاريف زيادی در بسياری منابع عالی دربارة راهبری پيدا کنيد. اما 

برای من، شفاف ترين تعريف از راهبری مسيحی، تاثيرگذاری است. 
اگر شما راهبری می کنيد و کسی در حقيقت دنباله روی شما نيست، فارغ از هر 
آنچه که فکر کنيد، شما يک راهبر حقيقی نيستيد. اگر خدمت تان را حول افرادی 
بنا می کنيد که به شما محبت می کنند و سرسپردة شما هستند، به احتمال زياد آنها 
روزی شما را تنها خواهند گذاشت. شبانی در يک شهر کوچک امريکا، هر روز به 
ايستگاه قطار می رفت تا ورود قطاِر ظهر را تماشا کند. وقتی از او دليل کارش را 
پرسيدند، پاسخی عالی داد: »به تماشای قطار می آيم چون تنها چيزی در اين شهر 

است که بدون آنکه من آن را ُهل بدهم حرکت می کند.«
مهم ترين وظيفة يک راهبر مسيحی اين است که بر قوم خدا در مسير اهداف 
االهی تاثير بگذارد. ما می بايد اين کار را در سه مرحله انجام بدهيم. نخست، بايد 
برای غير ايمانداران با اين اميد که به سوی ايمان به مسيح بيايند، شهادتی داشته 
باشيم. اين کار را از طريق دعا، اعمال خيرخواهانه، و بشارت انجيل در زمانی که 
فرصتی باشد انجام می دهيم. دوم، بايد بر ايمانداران تاثير بگذاريم تا در آگاهی از 
کالم خدا و روحانيت رشد کنند. نصيحت پولس به تيموتائوس اين بود که »سعی 
کن که خود را مقبول خدا سازی، عاملی که خجل نشود و کالم خدا را به خوبی 
انجام دهد« )دوم تيموتائوس 2: 15(. اغلب شبانان آنقدر اسير خدمت عمومی 
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خود در تلويزيون يا پشت منبر می شوند که از خدمت به شدت الزِم صرف زمان 
با ديگران و شاگردسازی اساسی چشم پوشی می کنند. سوم، راهبر بايد الهام 
بخش ديگران برای تبديل شدن به راهبران خدمتگزار باشد. اين به معنای کمک 
به اعضای کليسا برای کشف عطايای روحانی شان است و اينکه به آنها فرصتی 
برای آزمايش خواندگی شان برای راهبری داده شود. »و آنچه به شهود بسيار از من 
شنيدی، به مردمان امين بسپار که قابل تعليم ديگران هم باشند« )دوم تيموتائوس 
برای تشخيص عطايا و  به ديگران  باشيم و صبورانه  يعنی مشوق  اين   .)2 :2
خواندگی شان کمک کنيم. بدون آموزش به ديگران برای اينکه همراه شما خدمت 

کنند، خدمت تان در آينده پايدار نخواهد ماند.
راهبری، روش های  دربارة  تعليم خود  بهتر  در درک  ما  به  برای کمک  عيسی 
انجام می دهند،  با روش دنيوی ای که راهبران کار راهبری را  راهبری خود را 
مقايسه کرد. »می دانيد آنانی که حکام امت ها شمرده می شوند بر ايشان رياست 
می کنند و بزرگان شان بر ايشان مسلطند« )مرقس 10: 42(. بدون پرداختن به 
جزئياِت بسيار، می توانيم روشی که راهبران دنيوی راهبری می کنند را به اين شکل 
خالصه کنيم که آنها از قدرت شان برای حکمرانی بر ديگران استفاده می کنند، 
مناصب مقتدرانة خود را برای سوءاستفاده از ديگران به کار می گيرند، و افراد را 
با ترس، اميدهای واهی، حس تقصير و شرم تحت کنترل می گيرند. و هنگامی که 
هيچ کدام از اينها کارايی نداشته باشند، به استفاده از زور رو می آورند. اما عيسی 
بدون فوت وقت اضافه می کند که »ليکن در ميان شما چنين نخواهد بود.« اين 
تدابير هرگز نبايد در کليسا وجود داشته باشند. اما متاسفانه، خيلی از راهبران 
مسيحی اين متن را نخوانده اند. چقدر غم انگيز است وقتی که راهبران مسيحی، 
راهبری خدمتگزارانه را نياموخته باشند. عيسی سپس جمله ای کامال غير قابل باور 
می گويد: »هرکه خواهد در ميان شما بزرگ شود، خادم شما باشد. و هرکه خواهد 
مقدم بر شما شود، غالم همه باشد« )مرقس 10: 43-44(. اينها سخنانی اساسی 
هستند و مفهوم راهبری را برای ما مسيحيان بازتعريف می کنند. عيسی همه چيز 
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را وارونه کرد. او می گويد مسير عظمت در پادشاهی خدا خدمتگزار شدن است. 
او می گويد راه اينکه بيشترين تاثير بر ديگران را برای مسيح داشته باشيم، فروتنی 
است. در متی 23: 11-12 تصريح می کند که »هرکه از شما بزرگتر باشد، خادم 
شما بَُود. و هر که خود را بلند کند، پست گردد و هر که خود را فروتن سازد 
سرافراز گردد.« عيسی در اينجا هشدار می دهد که راهبران خود بزرگ بين توسط 
خدا فروتن خواهند شد. اين سخنی بسيار جدی است که می بايد ترس خدا را در 

دل همة راهبران مسيحی قرار دهد. 
به طور خالصه، راهبری يک موضوع قلبی است. در درجة نخست به معنای راه 
رفتن همراه مسيح در فروتنی و سرسپردگی به خداوندی اوست. به معنای اين 
است که اول خدمتگزار مسيح شويم و بعد شيوة راهبری او را بپذيريم. فراتر از 
هر چيز ديگری، مراقبت از قلب تان در برابر اميال مغرورانه است و اينکه ارزش 
خودتان را به جای چشمان خدا، در چاپلوسی انسان ها نجوييد. سليمان حکيمانه 
ابراز کرد که مراقبت از قلب برای راهبری بسيار حياتی است چون »مخرج های 
حيات از آن است« )امثال 4: 23(. راهبری که منفعت خود را می طلبد نسبت به 
نظرات اصالحی ديگران با خشم واکنش نشان می دهد. در دفاع از خود هميشه 
عجول است و هر کسی که جرئت کند نقصانی در او بيابد را تحقير می کند. او 
مانند کودکی که کسی بخواهد اسباب بازی اش را از او بگيرد، به خدمت خود 
می چسبد. ديگران را برای کار همراه خود تعليم نمی دهد، چون با احساس ناامنِی 
خود می ترسد که بعدا از جايگاه پر احترامی که سخت برای ساخت آن کار کرد، 
کنار گذاشته شود. فکر آماده سازی يک جانشين هرگز به ذهن او خطور نمی کند. 
اما راهبر خدمتگزار، خدمت خود را مانند يک خواندگی مقدس از سوی خدا 
می بيند، و راهبری را از دريچة زندگی و تعاليم عيسی می بيند، و نه جهت گيری 
فرهنگی خود. از نظرات سازنده استقبال می کند، حتی با اينکه گاهی ممکن است 
دردناک باشند. همانطور که اکثر شما می دانيد، من امريکايی ای هستم که هر 
هفته به فارسی موعظه می کند. در حين موعظه، اشتباهات تلفظی بسياری مرتکب 



می شوم و برادری در کليسای ما هست که تقريبا هر يکشنبه بعد از موعظه به 
سراغم می آيد تا اشتباهاتم در تلفظ لغات را به من نشان دهد. بخشی از وجودم 
می خواهد از او پنهان شود، اما بايد صادقانه بگويم که او به من کمک کرد تا 
موعظات فارسی ام را بهبود ببخشم. من سعی می کنم از نظرات استقبال کنم و 
با آنها رشد کنم. اين کاری است که راهبران خدمتگزار بايد انجام دهند. اگر 
ادعا کنيم  نمی توانيم  نمی کنيم،  مانند عيسی در زندگی ديگران سرمايه گذاری 
که راهبر خدمتگزار هستيم. پولس يک نمونة عالی از راهبر خدمتگزار بود و 
اکيدا توصيه می کنم که باب 2 اول تسالونيکيان را مطالعه کنيد و از نحوه ای که 
پولس خدمت خود را توصيف می کند، بياموزيد. اين يک موضوع قلبی است و او 
می نويسد: »طالب رضامندی مردم نيستيم، بلکه رضامندی خدايی که دل های ما 

را می آزمايد« )اول تسالونيکيان 2: 4(.

عيسی، نمونۀ کامل برای راهبر خدمتگزار
الزم است که ما زندگی عيسی را با دقت بيشتری مطالعه کنيم تا بياموزيم که 
ديگران را مانند او خدمت کنيم. قطعا در اين مقالة کوتاه نمی گنجد که حق مطلبی 
اين چنين مهم را ادا کند. به همين دليل، تنها به بررسی چند قسمت برجسته از 

شيوة راهبری عيسی می پردازيم.  

تعميد عيسی
وقتی عيسی برای تعميد نزد يحيای تعميد دهنده رفت، اين موضوع می بايد برای 
يحيی شوکه کننده بوده باشد. احتماال خود را شايستة انجام چنين عملی نمی ديد و 
يا شايد متعجب شده باشد که چرا نجات دهندة تمام مردم بايد برای توبه از گناهان 
قدم پيش بگذارد. شايد شما هم از اين موضوع تعجب کرده باشيد. اما بياييد اين 
رخداد را از اين ديدگاه ببينيم که چه می توانيم از روش راهبری عيسی بياموزيم. 
ما راهبری را می بينيم که در ميانة خواندگی و مسئوليت های خود، زمان آن را 

۸



دارد تا خدمت فرد ديگری را تصديق کند. او تصديق می کند که يحيای تعميد 
دهنده نيز از سوی خدا خوانده شده بود و يک خواندگی قانونی داشت. در حقيقت، 
اوالد زنان  از  باورنکردنی در مورد يحيی می کند: »شما را می گويم  ادعايی  او 
نبی ای بزرگتر از يحيای تعميد دهنده نيست« )لوقا 7: 2۸(. او تشخيص می دهد 
که يحيی آخرين نبی عهد قديم است که افتخار آماده سازی راه ماشيح را پيدا 
کرده است. اما نکته اينجاست؛ عيسی خدمت فرد ديگری را تاييد می کند. راهبر 
خدمتگزار می کوشد راهی برای تاييد خدمت ديگران پيدا کند؛ بر خالف بسياری 
که مشروعيت خدمت ديگران را انکار، و تشويق و حمايت خود را از آنان دريغ 
می کنند. نشانة خوبی از اينکه آموخته ايد مانند عيسی راهبری کنيد، اين است که 

بسياری در اطراف شما، خدمت و شکوفايی خود را در تشويقات شما يافته اند.
عيسی نه تنها يحيی را تاييد می کند، بلکه به يحيی اجازه می دهد تا به او خدمت 
کند! او خود را در معرض عموم به دست يحيی می سپارد تا او، وی را تعميد 
دهد. عيسی خود را فروتن می سازد و اجازه می دهد فرد ديگری به او خدمت کند. 
راهبران خدمتگزار آنقدر از ديگران بی نياز نيستند که نتوانند از کسی تقاضای 
خدمت کنند. شما چطور راهبری هستيد؟ آيا وانمود می کنيد که همه چيز را 
با هم داريد؟ می ترسم که بعضی از ما احساس کنيم بايد هميشه اينطور ابراز 
کنيم که زندگی پيروزمندی داريم. خدا نکند که کسی هرگز متوجه مشکالتی 
که ما در ازدواج مان يا با بچه های مان داريم بشود. اگر ما نقاب روحانی مان را 
هستيم شک  زندگی مان  در  آن  مدعی  که  عيسی  قدرت  در  ديگران  داريم،  بر 
خواهند کرد. اما برای عيسی دشوار نبود که به شخص ديگری اجازه دهد به او 
خدمت کند. بنابراين برای ما هم بايد چنين باشد. من دريافته ام که وقتی بعضی از 
کشمکش های شخصی ام را با ديگران در ميان می گذارم، افراد بيشتری هم دل شان 
را دربارة مشکالت شان برای من باز می کنند. راهبر خدمتگزار آنقدر مغرور نيست 

که نتواند از ديگران بخواهد به او خدمت کنند.  
يک نکتة ديگر نيز می توان از تعميد عيسی آموخت. آيا نمونة بهتری از عيسی که 

9
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گناهان ما را بر خود گرفت وجود دارد؟ او که هيچ گناهی مرتکب نشد، مانند 
يک گناهکار تعميد گرفت. او خود را کامال با ما تا به در بر گرفتن گناهی که در 
باغ عدن بر ما قرار گرفت، يکی کرد. پولس به شيوايی تمام می گويد او: »خود 
را خالی کرده، صورت غالم را پذيرفت و در شباهت مردمان شد... خويشتن را 
فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صليب مطيع گرديد« )فيليپيان 2: 
7-۸(. اين آيه آنقدر عميق است که می تواند نفس ما را در سينه حبس کند. اما 
درسی که اينجا می گيريم اين است که راهبر خدمتگزار به جماعت خود نگاه از 
موضع باال ندارد و درست کاری خود را بی رحمانه به رخ آنان نمی کشد؛ بلکه خبر 
خوش انجيل را مانند يک گناهکار ديگر با آنها تقسيم می کند و به اين شکل پلی 
برای هم ذات پنداری و محبت به آنانی می سازد که خدمت شان می کند. اعتبار او 
باال می رود و پيامش پذيرفته می شود چون آنانی که وی خدمت می کند می دانند 

که او از دردشان آگاه است.

عيسی پای شاگردان را می شورد
احتماال تصوير تاثيرگذارتری از صليب برای نشان دادن روح خدمتگزار مسيح 
وجود ندارد، به جز زمانی که او پای شاگردان خود را شست. تا به امروز، وقتی در 
يک مراسم پا شوری شرکت می کنيم، بر شرکت کنندگان تاثيری شگرف دارد. 
چيزی بسيار فروتنانه در تماشای اينکه ايمانداری ديگر پای شما را بشورد وجود 
دارد. عيسی به ما می گويد که می خواهد از نمونة او چه بياموزيم. »به شما نمونه ای 
دادم تا چنانکه من با شما کردم، شما نيز بکنيد. آمين آمين به شما می گويم غالم 
بزرگتر از آقای خود نيست و نه رسول از فرستندة خود. هرگاه اين را دانستيد، 
خوشا به حال شما اگر آن را به عمل آريد« )يوحنا 13: 15-17(. بياييد ببينيم 
چه درس هايی در اعمال خداوند ما عيسی وجود دارد. نخستين موردی که متوجه 
آن می شوم، زمانی است که عيسی احتياجی را می بيند و خود برای رفع آن وارد 
عمل می شود. در باالخانه خدمتکاری وجود نداشت که پای های او و شاگردانش 
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را بشويد. آيا اين به معنای آن نيست که هيچ يک از شاگردانش برای خدمت 
به ديگران پا پيش نگذاشتند؟ بر عهده گرفتن نقش خدمتکار، آنها را حقير جلوه 
می داد. اين وظيفة يک خدمتکار بود و نه يک شاگرد عيسی! اما عيسی خود نقش 
خدمتکار را بر عهده گرفت. چه تعداد از ما حاضريم خدمتگزار ديگران شويم و 
کارهايی را انجام دهيم که ما را کوچک می کنند؟ اگر تعليم پذير باشيم، در اين 

قسمت ها دروس فراوانی برای ما وجود دارند.
عيسی همچنين به ما می آموزد که او هرگز از ما کاری نخواهد خواست که خود 
وی اراده ای برای انجام آن نداشته باشد. آيا می توانيد تصور کنيد که چه تغييری 
در خدمت شما ايجاد می شد اگر ديگران می ديدند که از آنها نمی خواهيد کاری 
انجام دهند که خودتان اراده ای برای انجام آن نداريد؟ زمانی که خدمتم در اولين 
کليسای ايرانی را آغاز کردم را خيلی خوب به ياد می آورم؛ بعد از جلسه جارو 
را به دست می گرفتم و زمين را جارو می کردم. در ابتدا به نظر می رسيد که کسی 
حتی متوجه هم نمی شود. ولی بعد يک روز برادری آمد و جارو را از دست من 
گرفت و گفت از اين به بعد او اين کار را انجام خواهد داد. آن روز متوجه شدم 
چگونه خدمت، بر ديگران برای خدمت تاثير می گذارد. اگر می خواهيد ديگران 
خدمت کردن را بياموزند، اجازه بدهيد ببينند شما چطور خدمت می کنيد. اين 
همان چيزی است که عيسی به ما تعليم می دهد. درس ديگری که قلب مرا لمس 
کرد اين است که باور دارم عيسی می گويد يک راهبر خدمتگزار در درجة اول 
و بيش از همه به خدا خدمت می کند. عيسی در اطاعت از پدر زندگی می کرد و 
خدمتگزاری او بيشتر بازتابی از خدمت وی به پدرش بود. اگر خود را به مسيح 
سپرده باشيم، ما هم می توانيم ديگران را نه برای جلب تاييد آنها بلکه در اطاعت از 
مسيح و برای پاداشی که او به ما می دهد، خدمت کنيم. شبانی نسبت به کليسای 
خود ابراز نارضايتی می کرد که: »من به جماعتم خدمت می کنم اما اين مردم فقط 
از من سوءاستفاده می کنند و قدردان نيستند.« پاسخ من اين بود که: »مشکل تو 
اين است که شخص اشتباهی را خدمت می کنی! اگر خدمت می کنی تا رضايت 
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مردم را جلب کنی، به احتمال زياد هميشه توسط آنها نا اميد خواهی شد. اما 
وقتی به خداوند خدمت می کنی، ديگر مهم نيست که ديگران چه واکنشی نشان 

می دهند.«
يک نکتة ديگر را نيز می توان در عمل عيسی به عنوان يک خدمتکار و شستشوی 
پای شاگردانش ديد. عيسی چيزی را به ما نشان می دهد که به احتمال زياد باور 
آن برای مان دشوار است. او به ما تعليم می دهد که خدمتگزار بودن به هيچ وجه از 
ارزش ما نمی کاهد و باعث شرم ما نمی شود. وقتی عيسی حوله به کمر بست و 
پای شاگردانش را شست، همچنان پسر خدا است. اما در عوض او دقيقا مطابق 
ذات خدايی خود زندگی کرد؛ که محبت او باعث شد عيسی به جهان فرستاده شود 
و حيات خود را فدای بسياری کند. اگر فکر می کنيد خيلی باالتر از آن هستيد 
که خدمتگزار باشيد، دوباره ببينيد که يعقوب چطور خود را در ابتدای نامه اش 
معرفی می کند. او که برادر عيسی بود، خود را به عنوان »غالم خدا و عيسای 
مسيح خداوند« معرفی می کند. چه آزادی ای به کليسا خواهد آمد وقتی راهبران 
مسيحی تشخيص دهند که ارزش شخصی آنها ريشه در بهايی دارد که خدا برای 
آزادی شان پرداخت و »در« مسيح بودن يعنی آنچه خدا در تعميد عيسی اعالم 
کرد: »تو پسر حبيب من هستی که از تو خشنودم« )مرقس 1: 11( اکنون در 

مورد آنان نيز مصداق دارد.

رابطۀ عيسی با شاگردان خود
بياييد فراموش نکنيم که عيسی رابطة مخصوصی با شاگردان خود و نيز رابطه ای 
عمومی با جمعيت انبوهی که او را تعقيب می کردند داشت. او واعظی با خدمت 
عمومی بود و نيز معلم و دوسِت بسياری در جمع های کوچک و صميمی. اين 
بايد به ما يادآوری کند که خدمت يک راهبر خدمتگزار صرفا موعظه به جمعيت 
نيست بلکه بيشتر از وقت گذاشتِن شخصی با ايمانداران و غير ايمانداران نيز 
خدمات  بر  می دهند  ترجيح  راهبران  از  بعضی  که  می دانم  است.  شده  تشکيل 
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عمومی که بيشتر در معرض ديد است متمرکز شوند و بهای آن از دست دادن 
برکات مخصوصی است که در هدايت يک گروه کوچک مطالعة کتاب مقدس و 

يا ديدار با خانواده ها در منزل شان وجود دارد. عيسی هر دو را انجام داد.
عيسی بيشتِر خدمت زمينی خود را با دوازده شاگردش صرف کرد. آنها بزرگترين 
سرمايه گذاری او بودند چون کالم او را حفظ می کردند و پيام او را به اقصای جهان 
می رساندند. راهبر خدمتگزار که می خواهد مانند عيسی راهبری کند، ديگران را 
برای ادامة خدمت بعد از خودش آماده می کند. راهبرانی که در اين مورد از عيسی 
پيروی نمی کنند، در حقيقت پادشاهی خود را بنا می کنند؛ که به احتمال زياد پس 
از مرگ شان فرو می ريزد. خيلی از راهبران بايد گمان کنند که خدمت بدون آنها 
نمی تواند باقی بماند. متاسفانه، اين تنها نا امنی و نياز آنها به ديده شدن را نشان 
می دهد. اين بر خالف نحوة خدمت مسيح است و بايد به آن توجه کنيم. عيسی 
زندگی بسيار شفافی در حضور شاگردان خود داشت. آنها زندگی او در دعا را 
مشاهده کردند و از همين رو، شاهد ماهيت رابطة او با پدر آسمانی اش بودند و 
اينکه چطور با تکيه بر او زندگی کرد. يک راهبر خدمتگزار بايد از طريق تقاضای 
دعا برای خودش و دعا همراه ديگران برای نيازهای شان، به جماعت خويش نشان 
دهد که چقدر بر خدا تکيه دارد. ما می خوانيم که عيسی همة آنچه پدر بر او آشکار 
ساخته بود را به شاگردانش تعليم داد: »شما را دوست خوانده ام زيرا که هر چه از 
پدر شنيده ام به شما بيان کردم« )يوحنا 15: 15(. چقدر غم انگيز است که راهبران 
مطالعه را متوقف کنند و ديگر هيچ چيز جديدی برای تقسيم با شاگردان شان 
نداشته باشند. چقدر غم انگيز است وقتی آنان اعضای کليساهای شان را از گوش 
کردن به معلمان ديگر منع می کنند چون می ترسند شاگردان شان بيشتر از آنها 
مطالعة کالم خدا وقت  برای  روزانه  شبان شان  که  آنانی  به حال  بدانند. خوشا 

می گذارد و آنچه می آموزد را با آنها در ميان می گذارد. 
نحوة  طريق  از  گذاشت،  شاگردانش  بر  عيسی  که  تاثيری  بزرگترين  احتماال 
برخورد او با خواندگی اش برای صليب بود. تصور کنيد، آنها در اغلب موارد درک 
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نمی کردند که عيسی چه می کند؛ حتی پس از بارها شرح و توضيح برای شان. اما 
با نگاه به گذشته، ديدند که عيسی به هر قيمتی که بود، اطاعت از خدا را انتخاب 
کرد. هر راهبری با انتخاب های دشوار و وسوسه ها روبرو می شود و تصميم او برای 
اطاعت از خدا فرای هر چيز ديگری، تاثيری شگرف بر شاگردانش دارد. عيسی 
طرد و شکنجه شد اما شکنجه گران خود و آنانی که وی را به مرگ سپردند بخشيد. 
او برای اعتقادات خود بهايی پرداخت کرد که منجر به بزرگترين پيروزی ای شد 
که جهان به خود ديده است؛ قيام او از مرگ. وقتی شاگردانش پس از قيام با 
او روبرو شدند، برای هميشه تغيير کردند و رفتند تا حيات خود را در خدمت 
مطيعانه به او فدا کنند. به عنوان يک شاگرد مسيح، اگر می خواهيد ديگران را در 
اثر قدم های او راهنمايی کنيد، شما نيز می توانيد مردان و زنانی تربيت کنيد که 

مشعل مسيح را به نسل های ديگر منتقل کنند.

برکات ابدی خدمتگزار مسيح بودن
خدا تا به امروز راهبران خدمتگزار را به پيروی از خود می خواند و خواندگی 
آنان را از طريق تشخيص عطايای شان و مسح خدا بر آنان توسط کليسا، تاييد 
می کند. اين يعنی، می توانند مطمئن باشند هيچ چيزی آنها را لمس نمی کند که از 
دستان االهی خدا نگذشته باشد. جالب توجه است که بعد از تمام آزمايشاتی که 
ايوب داشت، اعالم کرد: »می دانم که به هر چيز قادر هستی، و ابدا قصد تو را منع 
نتوان نمود« )ايوب 42: 2(. وقتی آزمايشات در مسير خدمت ما قرار می گيرند، 
می دانيم که آنها از طرف خدا هستند تا تکية ما را بر او بيشتر کنند و تا ما را بيشتر 
به شباهت مسيح در بياورند. به همين خاطر، در برکاتی که او به خدمتگزاران 
وفادار خود می دهد، تسلی عظيمی می يابيم. »خدا بی انصاف نيست که عمل شما 
و آن محبت را که به اسم او از خدمت مقدسين که در آن مشغول بوده و هستيد 
ظاهر کرده ايد، فراموش کند« )عبرانيان 6: 10(. او به شما وعده می دهد که آنچه 
برای خداوند انجام دهيد هرگز بی ثمر نيست زيرا خدا در حاکميت مطلق خود از 
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آن برای توسعة پادشاهی خود استفاده می کند. »بنابراين ای برادران حبيب من، 
بيفزاييد، چون می دانيد که  پايدار و بی تشويش شده، پيوسته در عمل خداوند 
زحمت شما در خداوند باطل نيست« )اول قرنتيان 15: 5۸(. آيا ثمرات خدمت 
شما وفادار نمی مانند؟ »از نيکوکاری خسته نشويم زيرا که در موسم آن درو 
خواهيم کرد اگر ملول نشويم« )غالطيان 6: 9(. هرگز فراموش نکنيد که وقتی 
ديگران را خدمت می کنيد، در درجة اول خدمتگزار خدا هستيد. »خدمات خود را 
با ميل و رغبت انجام دهيد. مثل کسی که خداوند را خدمت می کند نه انسان را، 
زيرا می دانيد که خداوند به هر کس... موافق کارهای نيکی که کرده است پاداش 
خواهد داد« )افسسيان 6: 7-۸، ترجمة مژده(. با نصيحت پطرس به تمام راهبران 
خدمتگزار اين مقاله را به پايان می برم که نهايتا نگاه مان برای پاداش به مسيح 
باشد. »شما در وقتی که شبان اعظم ظاهر می شود تاج پر جالل را خواهيد ربود که 

هرگز پژمرده نمی شود« )اول پطرس 5: 4(.
خداوند عيسی بيا.

  





پيام نجات مسيح تقريبا بيست سال پيش در سن هجده سالگی به گوش من رسيد 
و ايمان به مسيح زندگی من را کامال عوض کرد. من در آن زمان حتی نمی دانستم 
کتاب مقدس چيست و چيز زيادی از مسيحيت نمی دانستم. اما حسی در وجودم 
انگار صدايی در وجودم  انجام دهم.  بايد کاری برای مسيح  بود که می دانستم 
من را به کاری دعوت می کرد. چنان شوقی در روح داشتم که هر لحظه منتظر 
اتفاقی بودم که حتی نمی دانستم چيست. کمی که گذشت کامال متقاعد شده بودم 
که من از کودکی برای خدمت به مسيح به دنيا آمدم و در اين امر شکی نداشتم. 

دعوت االهی - خواندگی شبانی

نیما علیزاده



اين نه فقط به خاطر حس درونی من بود، بلکه کم کم اشتياق من با توانايی هايی 
که خداوند به من عطا کرده بود به تاييد رهبران کليسا رسيد و برای خدمت من 
فضايی ايجاد شد تا من جای خود را در بدن خداوند پيدا و شروع به خدمت کنم.

برای من خواندگی در درجة اول يک امر درونی و حسی بود که در همان اوايل 
نوايمانی به شدت درونم وجود داشت و دوستش داشتم. اشتياق عميقی در من برای 
وقف خود به خدمت مسيح بود. چون برای من آشکار شده بود که مسيح، خدا و 
حقيقت است. اما وقتی در االهيات کتاب مقدسی کمی رشد کردم، فهميدم که جدا 
از حس من، داليل و شواهد و فاکتورهای ديگری نيز برای داشتن خواندگی و 
ورود به خدمت وجود دارد. فرد ممکن است برای شهرت و مقام و يا پول، اشتياق 
داشته باشد وارد خدمت شود. و يا اينکه چون کار ديگری نمی تواند بکند خدمت 
را انتخاب کند. نيت ها و احساسات درونی از اين جنس، کتاب مقدسی نيستند و 
برای کليسا مخرب هستند. ممکن است شخصی دوست داشته باشد شبان بشود تا 
صرفا موعظه کند. او شايد، هم حس درونی داشته باشد و هم اشتياق و شور، اما 
نه فن بيانی قوی داشته باشد، نه هنر تفسير را بداند و نه اساسا بتواند تعليم دهد و 
انتقال خوبی داشته باشد. در بعضی موارد فرد ممکن است اساسا شخصيت شبانی 

نداشته باشد که در ادامه به اختصار به اين مهم می پردازم. 
مارتين لوتر دربارة واعظ صحبت جالبی می کند. او می گويد واعظ بايد توانايی 
تعليم صحيح را به يک شکل سازماندهی شده داشته باشد. واعظ بايد سرش به 
تنش بی ارزد. يعنی از درک و دانش معقولی برخوردار باشد. واعظ بايد قدرت 
بيان و شيوايی سخن داشته باشد. واعظ بايد صدای خوبی داشته باشد. واعظ بايد 
حافظة خوبی داشته باشد. واعظ بايد بداند که چه زمان صحبت خود را تمام کند. 
واعظ بايد اذيت و آزار ديگران را به جان بخرد. در کنار اين ليست می توان موارد 
ديگری را نيز اضافه کرد اما نکته اينجاست که برای هر کاری بايد توانايی های 
ابتدايی آن کار را حداقل داشت تا بشود آنها را تقويت کرد. کسی که نمی تواند شنا 
کند را برای ورزش واتر پلو دعوت نمی کنند چون پاية ورزش واتر پلو شنا است 

1۸



و همچنين کسی که نمی تواند بَِدود را برای فوتبال انتخاب نمی کنند. اما در خيلی 
کليساها ديده می شود که افراد در جايگاهی هستند و خدمت می کنند که مناسب 
با توانايی آنها و به اصطالح عطای االهی آنها نيست. امر شبانی از حساس تريِن 
اين جايگاه ها است. اين بحث قديمی هنوز پا برجاست که همه دوست دارند 
وعظ کنند و خدمات منبری داشته باشند. اين امر باعث شده شاهد حضور افرادی 
پشت منبرهای کليسای امروز باشيم که متاسفانه شبيه فوتباليست   هايی هستند که 
نمی توانند بدوند و با وجود اينکه شنا بلد نيستند در تيم واتر پلو سرگروه شده اند. 
در خيلی کليساها خدمت، خانوادگی است و اعضای خانواده و دوستاِن نزديک 
موقعيت خدمتی بهتری دارند که در نوع خود جالب است. در اينکه کل خانواده 
رابطة خانوادگی  بر  نيست ولی خواندگی  می توانند خدا را خدمت کنند شکی 
ايران  در  بر وضع سازمان ها  امروزه  که  است  نقدی  شبيه  بيشتر  دارد.  اولويت 
داريم که روابط، جای ضوابط و شايستگی را گرفته اند. در امر خدمت مسيحی 
نبايد روابط جای خواندگی االهی را بگيرند. اين تفکر دنيوی است و نبايد بين 
مسيحيان در امر خدمت وجود داشته باشد. يکی از داليل اين اتفاقات، بی توجهی 

به کالم خدا، و تفکر و تصميم گيری به جای خدا است.
نوايمانان بی تجربه نبايد مسئوليت رهبری و شبانی را به دست بگيرند. خيلی از 
آنها به گناه می افتند و حتی با گناهی بازی می کنند و خوِد شباِن جوان در خدمت 
وجدان پاکی ندارد. خادم خدا در خدمت بايد از وجدان پاکی برخوردار باشد 
تيموتائوس  )دوم  می رساند  بدن خداوند  و  فرد  به خود  زيادی  وگرنه صدمات 
3:1، اول پطرس 16:3، دوم قرنتيان 12:1(. نکتة مهمی که شايد خيلی به آن در 
خدمت شبانی توجه نمی کنند اين است که کليسا و مردم، شبان را در موقعيتی 
قرار می دهند که توقع دارند به مسائل مختلفی بپردازد و بر موضوعات مختلفی 
اشراف داشته باشد. از او توقع می رود کالم خدا را بداند و قبل از موعظه، آن 
را زندگی کند و کسی باشد که مسيح را بشناسد. نه فقط شناخت سطحی بلکه 
شناخت عميق تری از بقيه داشته باشد و کالم خدا را به درستی بازگو کند و تعليم 
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بنابراين يک نوايمان نمی تواند  بايد مطالعات گسترده داشته باشد.  دهد. شبان 
رهبر اول يک کليسا شود چون اين خدمت با خود مقامی به همراه دارد که فراتر 
از رهبری يک جلسة دو ساعته در هفته است. پولس در مورد شبانِی نوايمانان 
می گويد: »و نوايمان نيز نباشد، مبادا مغرور گردد و به محکوميت ابليس دچار 

شود« )اول تيموتائوس 6:3(.
خدمت خدا بسيار حساس است و نبايد سطحی گرفته شود زيرا خانة خدا حرمت 
دارد و حرمت آن بايد در عالی ترين شکل با ترس و احترام حفظ شود تا خواندگی 
ما و خدمت ما باعث جالل خدا بشود. خواندگی ما از خدا است و برای خدا، نه 
برای ما و جالل ما. جايی که قداست و فروتنی واقعی وجود داشته باشد، جايی 
است که جالل خدا و برکت سماوی در آن ديده می شود. پولس به تيموتائوس 
بنيان  بدانی که در خانة خدا که کليسای خدای زنده و ستون و  می گويد: »تا 

حقيقت است، چگونه بايد رفتار کرد« )اول تيموتائوس   15:3(.   
به صراحت می توان گفت بيشترين تاکيد برای تشخيص خواندگی برای شبانی، 
بررسی زندگی فرد و شخصيت اوست. شبان بايد زندگی خداپسندانه ای داشته 
ليست معروفی که پولس دربارة  باشد.  از شخصيت معقولی برخوردار  باشد و 
شخصيت شبان به تيموتائوس در نامة اول خود به او در فصل سوم می دهد، برای 

هر خادم مهم است:
»اين سخن در خور اعتماد است که اگر کسی در آرزوی کار نظارت بر کليسا 
باشد، در پی کاری نيکوست. از اين رو، ناظر کليسا بايد به دور از مالمت، شوهر 
وفاداِر يک زن، معتدل، خويشتن دار، آبرومند، ميهمان نواز و قادر به تعليم باشد؛ 
نه ميگسار، يا خشن، بلکه ماليم؛ و نه ستيزه جو، يا پول دوست. نيز بايد از عهدة 
ادارة خانوادة خويش نيک برآيد و فرزندانش را در کمال وقار مطيع بار آوَرد. 
زيرا اگر کسی نداند چگونه خانوادة خويش را اداره کند، چگونه می تواند کليسای 
خدا را مراقبت نمايد؟ و نوايمان نيز نباشد، مبادا مغرور گردد و به محکوميت 
ابليس دچار شود. و بايد در ميان مردماِن بيرون نيز نيکنام باشد تا به رسوايی 
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و دام ابليس گرفتار نيايد. همچنين خادمان کليسا بايد باوقار باشند؛ نه دو رو، 
يا می خواره و يا در پی منافع نامشروع. بايد راز ايمان را با وجدانی پاک پاس 
بدارند. و بايد نخست آزموده شوند و اگر بَری از مالمت يافت شدند، در مقام 
خادم کليسا خدمت کنند. به همين سان، همسران شان نيز بايد باوقار باشند، و نه 
غيبت گو، بلکه معتدل و در خور اعتماد در همه چيز. هر خادم بايد شوهر وفاداِر 
بايد از عهدة ادارة فرزندان و خانوادة خويش نيک برآيد.  نيز  يک زن باشد و 
خادمانی که نيکو خدمت کرده باشند، به مرتبه ای واال خواهند رسيد و در ايمان 
خود به مسيْح عيسی از شهامتی عظيم برخوردار خواهند شد« )اول تيموتائوس 

.)13-1 :3
اشتياق برای خدمت شبانی و هر خدمت ديگری نيکوست. اما کالم خدا خصوصياتی 
را برای خادم در نظر دارد که بايد جدی گرفته شود. نکتة جالب اينجاست که 
تاکيد بيشتر روی شخصيت فرد است تا حتی تحصيالت و دوره های تعليمی و 
کارهای تجربی آن فرد. هيچ وقت تحصيالت و اينکه چه کسی سواد بيشتری دارد 
در اولويت نبوده و نيست. خيلی از مردان بزرگ مثل ريچارد بکستر تحصيالتی 
نداشتند اما بين راست دينان از برجسته ترين و مقدس ترين شبانان است که خوِد 
راست دينان احترام فراوانی به عنوان شبان برای او قائل بودند. برای شبانی گلة 
خدا بايد قبل از هر چيزی اشتياق به خدمت داشت، بعد به عطايای االهی مجهز بود 
و بعد شخصيتی سالم، خداپسند و مقدس داشت و قبل از عالقه به موعظه کردن، 
افرادی که به آنها موعظه می شود را دوست داشت و از رابطة سالم اجتماعی و 

خانوادگی برخوردار بود.

خوانندگی درونی و بيرونی
تعريف من از خواندگی و اتفاقاتی که در اين خواندگی رخ می دهد تا کسی شبان 
شود، به اين شرح است: خواندگی امری است درونی و بيرونی. قسمت درونی 
به قلب شخص و اشتياق او مربوط می شود. اين اشتياق مداوم است و به نوعی 
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نمی شود آن را پنهان يا خاموش کرد و از اين حس نمی شود فرار کرد. ارميای نبی 
در کتاب خود در فصل 20 آية 9 می گويد: »ولی اگر بگويم  “ذکری از او نخواهم 
کرد، و ديگر به نامش سخن نخواهم گفت”، آنگاه در دلم همچون آتشی سوزان 
نگاه داشتنش در درونم خسته شده،  از  استخوان هايم، و  می گردد، محبوس در 
توان خوددارِی بيشتر نخواهم داشت« )ارميا 9:20(. اين اشتياق درونی بی وقفه و 
مستمر برای هر خادمی الزم است. اشتياقی که نشود به آن بی اعتنا بود و همانطور 
که ارميای نبی می گويد: همچون آتش سوزان گردد، محبوس در استخوان هايم، 
و از نگاه داشتنش در درونم خسته شده، توان خوددارِی بيشتر نخواهم داشت. در 
اين قسمت درونی، روح القدس برای شعله ور نگاه داشتن اين آتش اشتياق نقش 
مهمی ايفا می کند. روح خدا از درون، اشتياقی در ما به وجود می آورد که قبل از 
ايمان هرگز به آن حتی فکر هم نکرده بوديم. »زيرا خداست که با عمل نيرومند 
خود، هم تصميم و هم قدرت انجام آنچه را که خشنودش می سازد، در شما پديد 

می آورد« )فيليپيان 13:2(.
اما قسمت بيرونی به تجهيز خدا و تاييد اعضای کليسا مربوط می شود. خواندگی 
ما از طرف پدر و مادر يا دوستان و خواهران و برادران ايمانی ما نيست. اينکه 
عده ای فکر کنند چون ما مهربان هستيم و به نظر آنها انسان خوبی هستيم می توانيم 
شبان خوبی هم باشيم درست نيست و برای تشخيص خواندگی کفايت نمی کند. 
اگر کسی چنين  نمی خوانند.  االهی  برای خدمت  را  انسانی کسی  معيارهای  با 
کند، بی حکمت عمل کرده است. شخص زمانی بايد وارد خدمت شود، مخصوصا 
خدمت شبانی، که اول خداوند او را خوانده و با عطايای الزم، مجهز کرده باشد. 
اين امری است بيرونی که در نجات ما هم صدق می کند. ما حتی در نجات خود 
و برای ايمان به کار مسيح، نياز به خواندگی خدا و برگزيدگی االهی داريم. در 
نجات ما نيز اين خداوند است که پيش قدم می شود و بنا به فيض عظيم خود ما 
را که در گناهان خود ُمرده بوديم با مسيح زنده کرد تا فيض را از راه ايمان بيابيم 

)افسسيان 1:2 و ۸(. 
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پس نجات ما مثل خواندگی ما برای خدمت، يک جنبة بيرونی دارد و از باال 
و از سمت خدا شروع می شود. همچنين در نظر داشته باشيم که عيسای مسيح 
شاگردانش را خودش انتخاب می کند )لوقا 6: 12-16( و می گويد گوسفندان 
من صدای من را می شناسند )يوحنا 27:10(. مسيح ما را برای نجات انتخاب 
می کند و برای خدمت می خواند )يوحنا 16:15(. بعد از خواندگی االهی و مجهز 
شدن به عطايا، نوبت به تاييد کليسا می رسد. کسی که اشتياق به خدمت دارد 
توسط مردان و زنان خدا، پيران کليسا و رهبران با تجربه و حکيم تاييد می شود تا 

تمام جوانب خواندگی بررسی شود.
پس خواندگی هم درونی است و هم بيرونی و هر کدام دو بخش دارند. جنبة درونی 
خواندگی، هم کار درونی روح خدا است در فرد و هم حس درونی عميق خود 
شخص و اشتياق و شوری که به عنوان يک فرد ايماندار به مسيح، برای شاگردی 
و خدمت او دارد. و برای جنبة بيرونی، ما هم تاييد خدا يا همان خواندگی االهی 
را طبق کتاب مقدس با مشاهدات عطايای فرد الزم داريم و هم تاييد ريش سفيدان 

با تجربه و حکيم کليسا را.
اگر کسی خواندگی درونی و بيرونی و شرايط آن را ندارد نبايد صرفا برای 
اينکه کار ديگری نمی تواند بکند و يا اين کار را ترجيح می دهد، وارد خدمت 
شبانی شود. نبايد حتی چون پول دارد برای خود خدمتی بر پا کند و خود رهبر 
آن شود. حتی نبايد چون کس ديگری نيست، او وارد خدمت شبانی شود. بدن 
مسيح حساب و کتاب دارد. بدن مسيح حرمت دارد. مراسم کليسايی و انجام 
وظيفة شبانی به درستی، کار هر کسی نيست و اگر خواندگی درونی و بيرونی 
با هم نباشد فرد به بدن مسيح صدمه خواهد زد. حتی بايد در نظر داشت که 
خواندگی ها نيز متفاوت است. ممکن است فرد خواندگی داشته باشد اما نه برای 
شبانی و يا رهبری بلکه برای بشارت و کمک به شبان خوانده شده است. بدن 
واحد است، اما اعضا متعدد. اول قرنتيان فصل دوازدهم از آيات 12 تا 31 

دربارة همين موضوع است:
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»زيرا بدن هرچند يکی است، از اعضای بسيار تشکيل شده؛ و همة اعضای بدن، 
اگرچه بسيارند، اما يک بدن را تشکيل می دهند. در مورد مسيح نيز چنين است... 
اما حقيقت اين است که خدا اعضا را آنگونه که خود می خواست، يک به يک 
در بدن قرار داد. اگر همه يک عضو بودند، بدن کجا وجود می داشت؟ اما اعضا 
بسيارند، در حالی که بدن يکی است... آيا همه رسول اند؟ آيا همه نبی اند؟ آيا 

همه معلم اند؟...«
مسئلة خواندگی در همين جا است. در آية 1۸ می بينيم که حقيقت اين است که 
خدا اعضا را آنگونه که خود می خواست، يک به يک در بدن قرار داد. پس خدا 
نجات می دهد، به خدمت می خواند، برای خدمت مجهز می کند و به سليقة خود در 
يک بدن قرار می دهد. يکی را چشم و ديگری را دست و به همين شکل بر حسب 
ارادة مقدس و برای بنای بدن که سر آن مسيح است. همه چيز از خداست و برای 

خداست تا او در همه چيز جالل يابد.
در مورد خدمت شبانی با دوازده سال تجربه و صحبت با شبانان مختلف بايد 
بگويم که خدمت شبانی يک دعوت االهی سخت است. اگر به کسی که می خواهد 
وارد خدمت شبانی شود به درستی توضيح داده شود که حقيقتا شبانی چه مسئوليت 
بزرگی است، مطمئنا آن فرد قبل از تصميم گيری بيشتر فکر خواهد کرد. خدمت 
شبانی کار بسيار سنگين و طاقت فرسايی است که خيلی شبانان اگر می توانستند 
از کليسا بيرون می آمدند. نه برای اينکه خدمت خدا را دوست ندارند، بلکه چون 
اگر خدمت شبانی درست انجام شود کار بسيار بسيار دشواری است و بايد از 

خيلی چيزها گذشت.
شايان ذکر است که در کنار اين مراحل خواندگی و سختی کار شبانی، در اينکه 
خواندگی يک موهبت است شکی نيست. اينکه خداوند کسی را برای کاری فرا 
بخواند، در خود افتخار محض است. چه افتخاری از اين باالتر که خداوند به سمت 
کسی عنايت و توجه کند و او را برای خدمت به خود بخواند؟ وقتی اين خواندگی 
از باال است و خدا کسی را می خواند، اين خواندگی با خود قوت، حکمت، توانايی 
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و هر آنچه الزم است را می آورد و ديگر آن شخص نمی تواند خدمت نکند )نگاه 
کنيد به فيليپيان 13:2(.

کسی که برای موعظة کالم خدا خوانده شده باشد نمی تواند ساکت باشد. رسوالن 
در همه حال به گاه و بيگاه موعظه می کردند و با صبر بسيار و تعليم دقيق، به 

اصالح و توبيخ و تشويق ايمانداران می پرداختند )دوم تيموتائوس 2:4(.
يکی از برجسته ترين شخصيت های مسيحی قرن هفدهم، جان بانيان است. او يکی 
از راست دينان معروف قرن هفدهم و نويسندة کتاب بسيار مشهور »سير و سلوک 
زائر از اين دنيا« است که بعد از کتاب مقدس يکی از پر فروش ترين کتاب های 

جهان می باشد که به دويست زبان ترجمه شده است.
نکتة جالب دربارة جان بانيان برای اين مقاله اين است که چندی بعد از مسيحی 
شدن جان بانيان، افراد اطراف او در کليسا به عطايای او پی بردند و او را تشويق 
و متقاعد کردند که از طرف خدا اين خواندگی را دارد تا کالم خدا را موعظه 
کند. در ذهن راست دينان قرن هفدهم و االهيات اصالح شده فقط کسی می تواند 
وارد خدمت شبانی و موعظه شود که خصوصياتی که در اين مقاله ذکر کرديم را 
داشته باشد. زمانی که جان بانيان متوجه خواندگی خود می شود، روی آن محکم 
می ايستد تا جايی که به خاطر جفا بين سال های 1660 تا 1672 )و کمی از سال 
1675( را به مدت دوازده سال در زندان می گذراند. دليل آن ممنوعيت موعظه 
برای او بود. او يکی از دو هزار راست دينی بود که به خاطر ايستادگی بر حقيقت 
و توبيخ کليسای انگلستان در زمان پادشاهی چارلز دوم از کليسا اخراج شده بود 
و اجازة موعظه نداشت. جان بانيان شش فرزند داشت که يکی از آنها نيز نابينا بود. 
در کتاب »فيض فراوان برای سردستة گناهکاران« جان بانيان خيلی با احساس 
دربارة فرزند نابينا و خانواده اش صحبت می کند. او می توانست دست از موعظه 
بکشد و در آغوش خانوادة خود باشد و دوازده سال از عمر خود را در زندان نباشد. 
اما وقتی زندگی او را می بينيم، متوجه می شويم که به طور عجيبی، او وقف خدايی 
شده بود که او را خوانده بود. اين خواندگی برای جان بانيان آنقدر ارزشمند بود که 
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او حاضر شد از خانواده و زندگی خود بگذرد. خواندگی واقعی چنين است. همراه 
خود جديت، فروتنی، امنيت، قوت، تشويق و کلی فراز و نشيب دارد تا مرد خدا 
در کنار خدا قد بَِکشد و رشد کند برای جاللی که در انتظار اوست. افرادی مثل 
جان بانيان که خواندگی خدا را چنين جدی می گرفتند و با ترس و وفاداری حاضر 
به پرداخت بهايی اينچنين بودند، طبيعتا و به حق، جالل و شادی عظيم تری را در 

ابديت به پاداش خواهند برد.

نقد روشن از وضع روشن
در اين مقاله قصد ندارم به وضع شبانی در کليساهای ايرانی بپردازم اما نکاتی 
الزم به ذکر است چون افرادی که اشتياق به خدمت شبانی دارند و احساس می 
از  همچنان  هستند،  دارا  نيز  را  الزم  تمام خصوصيات  و  االهی  خواندگی  کنند 
شبانان کنونی الگوبرداری می کنند. قبل از هر نقدی، خداوند را به خاطر شبانان 
زحمت کش و وفادار کليساهای ايرانی شکر می کنم. نکتة قابل توجه در اين مقاله 
اين است که خدمت شبانی، رهبری و تعليم کالم خدا نبايد تبديل به جايگاهی 
شود که افراد برای رسيدن به آن جايگاه بيشتر اشتياق داشته باشند تا خوِد خدمت. 
امروز، مخصوصا در خارج از ايران، بايد مواظب بود تا مفهوم واقعی خدمت از 
بين نرود و ماديات، مقام و حفظ رابطه ها جای خود را به خدمت ندهند. وای به 
حال کسی که برای جيب خود خدمت کند و موقعيت خدمتی را فرصتی برای 
خدمت به خود و خانواده کند. نمونه های تاريخی مردان وفاداری که جان خود را 
برای خدمت داده اند هميشه بايد مد نظر شبانان قرن بيست و يک باشد تا خدمت 

خدا را سطحی نگيرند.  
امروز هر کسی از هر جای دنيا می تواند موبايل خود را روشن کند و به طور 
زنده هرچه می خواهد بگويد و يک جماعتی صحبت های او را ببينند و بشنوند. 
امروز خيلی ها از پشت کامپيوتر شبانی می کنند! جدا از بدعت ها و تعاليم ضد 
مسيحی مثل گروه های ضد تثليثی، مورمون ها، شاهدين يهوه، آرَين ها )آرَينيزم 
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- Arianism( و از اين دست، عدة زيادی را در جامعة مسيحی می بينيم که 
خودجوش کالم خدا را تعليم می دهند و خود را با عناوين شبان، معلم، پژوهش گر، 
شماس، رهبر و غيره معرفی می کنند. خيلی از اين افراد تعاليم سالمی ندارند و 
صحبت های عجيبی می کنند که کتاب مقدسی نيست. بعضی به دليل نداشتن دانش 
االهياتی منسجم و آکادميک است، بعضی به دليل انحراف از تعليم پايه و بعضی 
به خاطر پراکندگی مطالعه و سردرگمی در کسب دانش. مطالعه خوب است اما 
برای ذهن مشوش و ناآماده می تواند خطرناک باشد. برای همين در مدرسه به 
ترتيب کالس اول و بعد دوم و همينطور طبق اصولی پايه ريزی می شود. همانطور 
که اگر متون درسی دورة دبيرستان را به کالس سوم دبستان بدهيد و بچة سوم 
دبستان را مجبور کنيد که حتما دربارة رياضيات دبيرستان نظر بدهد، اگر فردی 
خود را معلم و شبان معرفی کند و حال آنکه نه خواندگی داشته باشد و نه تاييد 
کليسايی و نه پاية تحصيلی درست، طبيعتا نتيجه گيری او از مطالعة کالم و کتب 
ديگر آشی خواهد شد که فارغ از ِژست فرهيختگی، نه خودش می تواند آن را 

بخورد و نه ديگران. 
در بحث خواندگی اين موضوع بسيار اهميت پيدا می کند که افرادی که خود را 
شبان و معلم کالم خدا می دانند، آيا طبق کتاب مقدس، هم درونی با نيت و وجدان 

پاک و هم بيرونی با تاييد خدا و ريش سفيدان حکيم در آن جايگاه هستند؟ 
شايد احتياج برای خدمت بين ايرانيان زياد باشد اما نبايد فضايی ايجاد شود که 
کسانی که خواندگی ندارند وارد شوند. نبايد کليسا تبديل به کلوپ شود و شبان، 
مجلس گردان آن. مجلس گردانی که حتی شايد با نيت خوب اما منحرف از انجيل 
و يا با نبود تجربه و عطايای الزم باشد. يکی از داليل عدم رشد و بلوغ روحانی 
همين است که رهبر و شبان کسی باشد که خواندگی او از باال و االهی نباشد و 
ماديات و جسمانيت جای خدمت خالصانه را گرفته باشد. مفهوم اصلی خدمت 
اساسا گم شده و ماموريت کليسا، که مستقيم از دهان مبارک خداوندمان عيسای 
مسيح صادر شد، به درستی درک و جدی گرفته نشده است. در خيلی کليساها، 



ساليان سال است که رشدی نيست و هنوز قداست و بلوغ روحانی ديده نمی شود 
و شاگردسازی نمی شود.

برای ديدن رشد سالم مسيحيت بين ايرانيان، راهی طوالنی در پيش است. بايد تا 
می توانيم دعا کنيم و تالش کنيم هر کدام از ما که در خدمت هستيم و خواندگی 
آخر  به  تا  وفاداری  و  قداست  فروتنی،  جديت،  با  می کنيم،  دريافت  را  االهی 
انجيل محور،  به کتاب مقدس و  با موعظة وفادار  گلة خداوند را شبانی کنيم و 
خوراک مناسبی برای رشد فرزندان خدا فراهم کنيم، شاگردسازی کنيم و به سراغ 
گمشدگان برويم تا پيام خوش انجيل را به همگان بشارت دهيم تا برگزيدگان 

ايرانی خدا نجات يابند؛ برای جالل خدا! آمين

2۸
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حقایق کليدی:
خداوند موسی را به عنوان رهبر اسرائيل منصوب کرد تا برکت رهايی از مصر را 

به ارمغان آورد. 
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قوانين عهد که توسط موسی بخشيده شد، تاييد االهی داشتند تا قوم خدا را به سوی 
برکات هدايت کنند.

مقررات موسی برای عبادت در خيمه، از سوی خدا وضع شده بودند تا هدايت گر 
قوم خدا به سوی برکات باشند.

نویسنده:
موسی نويسندة اصلی کتاب خروج بود. برخی از بخش های کتاب به صراحت 
اعالم می کنند که منشاء موسايی دارند. ده فرمان در اصل بر لوح های سنگی »به 
انگشت خدا« مرقوم شدند )خروج 31: 1۸؛ همچنين نگاه کنيد به خروج 32: 
15-16؛ 34: 1، 2۸(، اما موسی تحويل دهندة اين قوانين به اسرائيل بود. موسی 
کتاب عهد را نيز نوشت )مثال در خروج 20: 1۸-23: 33؛ نگاه کنيد به خروج 
24: 4، 7؛ 34: 27(. از اين گذشته، يوشع ۸: 31 به خروج 20: 25 به عنوان 
آنچه »در کتاب تورات موسی مکتوب است« اشاره می کند. عالوه بر آن، عيسی 
خروج را »کتاب موسی« می خواند )مرقس 7: 10؛ 12: 26؛ لوقا 2: 23-22(. 
اين احتمال می رود که موسی کاتبانی را به کار می گرفت و اينکه بعدها کتاب 
او مورد ويرايش و بازبينی هايی قرار گرفته است، اما خود کتاب خروج و ساير 
کتاب های کتاب مقدس از اين ديدگاه سنتی که موسی نويسندة اين کتاب است، 

پشتيبانی می کنند.
نام خروج شکل التينی از کلمة خروج در زبان يونانی، به معنی »خارج شدن« يا 
»عزيمت« است )لوقا 9: 31(. کتاب نام خود را از رويداد اصلی عزيمت اسرائيل 
از مصر گرفته که در 15 فصل اول آن به ثبت رسيده است. کتاب خروج به طور 
مستقيم روايت پيدايش باب 50 را دنبال نمی کند، اما بخش اول آن با »اين است 
نام های« شروع می شود و اشاره به پيدايش 46: ۸-27 دارد، که در آن فهرست 
اسامی اسرائيليانی آمده که به مصر رفتند. خروج اثری جداگانه است، اما بخشی 

از ساختار کتب پنجگانة تورات )از پيدايش تا تثنيه( محسوب می شود.
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تاریخ و محل نگارش:
اگرچه طرح اصلی خروج از دوران بردگی اسرائيليان در مصر تا دريافت قانون 
خدا در کوه سينا ادامه دارد، اما دست کم دو تذکر نشان می دهد که خروج بعد از 
آن تاريخ به پايان رسيده است. خروج 16: 35 بيان می کند که قوم »مدت چهل 
سال مّن را می خوردند، تا به زمين آباد رسيدند، يعنی تا به سرحد زمين کنعان 
داخل شدند، خوراک ايشان مّن بود« )همچنين نگاه کنيد به يوشع 5: 12-10(. 
خروج 40: 3۸ نيز به شکلی مشابه بيان می کند که »زيرا که در روز، ابر خداوند 
بر مسکن و در شب، آتش بر آن می بود، در نظر تمامی خاندان اسرائيل، در همة 
را در  اين کتاب  از آن است که موسی  قويًا حاکی  اين آيات  ايشان«.  منازل 
حاليکه قوم در دشت های موآب انتظار می کشيدند، برای نسل دوم ايشان به شکل 
نهايی اش درآورده است )نگاه کنيد به تثنيه 1: 5(. به همين داليل، تاريخ نگارش 
کتاب بايد حدود 1446-1406 ق.م.، يعنی در طول 40 سال آوارگی اسرائيل 

در بيابان در نظر گرفته شود.
است.  بوده  توجهی  قابل  جدل های  و  بحث  موضوع  خروج،  مسير  و  تاريخ 
تاريخ نگاری کتاب مقدسی، زمان خروج را به 4۸0 سال قبل از سلطنت سليمان 
نسبت می دهد )اول پادشاهان 6: 1(، يعنی به حدود 1440 ق.م. اين تاريخ اوليه 
با داوران 11:26 همخوانی دارد، که می گويد از زمان ورود اسرائيل به کنعان 
300 سال گذشته است. تاريخ 1440 ق.م. توسط خروج 12: 40-41 نيز مورد 
اقامت  دورة  از  سال  به گذشت 430  مشخصا  آن  در  که  می گيرد،  قرار  تأييد 
اسرائيل در مصر اشاره شده است. فرعوِن زماِن خروج در اين صورت احتماال بايد 

توتموز سوم يا آمِن هوتِپ دوم بوده باشد.
مدافعاِن تاريخ نگارش بسيار موخرتری برای کتاب خروج، به نام رامِسس به 
عنوان يکی از شهرهای انبار ذخيره که با کار اسرائيليان ساخته شد، اشاره می کنند 
)خروج 1: 11(. به اين ترتيب، رامِسس دوم )1290-1224 ق.م.( فرعون زمان 
خروج در نظر گرفته می شود، و لذا اين تاريخ را در حدود 1270ق.م. تخمين 



می زنند. اين تخمين همخوانی بيشتری با باستان شناسی شهرهای ويران شده در 
منطقه و عدم وجود اقامتگاه های قديمی تر در منطقة شرق اردن دارد. با اينحال، 
کشفيات جديدتر در منطقة شرق اردن و ارزيابی تازه ای از تخريب اريحا، احتمال 

اين تاريخ ديرتر را تضعيف می کنند.
مسير خروج از رامسس آغاز شد. محل دقيق آن شهر موضوع بحث و گفتگوهای 
قابل توجهی است، هرچند تّل الَدبا )کنتير امروزی( بيش از ساير مکان ها مورد 
اقبال عموم است. عبرانيان از آنجا به سمت جنوب تا سوکوت رفتند )خروج 
شمال  به سمت  پس  نبودند،  پيشروی  به  قادر  ظاهرا  اينجا  در  آنها   .)20 :13
چرخيدند )خروج 14: 2(. در اين آيه به سه محل: بعل صفون، مجدل )ميگدال( و 
فم الحيروت اشاره شده است. بعل صفون هم ارز با تحفنيس در نظر گرفته می شود 
که مرزی کنار ساحل درياچه مِنَزلِه، يکی از درياچه های نمک ميان دريای مديترانه 
و خليج سوئز است. سه راه فرار ممکن برای اسرائيليان وجود داشت: راه سرزمين 
فلسطينيان که از طريق جادة ساحلی شديدا تحت حفاظت، مصر را به کنعان 
وصل می کرد. مسير دوم، راه شور بود که از کنار وادی توميالت در منطقة دلتا 
شروع می شد، از قادش برنيع عبور می کرد و به کنعان انشعاب می يافت. ديوار 
مرزی شور، که از آن مصر بود، می توانست مانع اصلی اين مسير باشد. خداوند در 
هدايت قوم به سمت جنوب تا جنوب کوه سينا، نه تنها آنان را به کوهی برد که 
پيش از آن برای موسی تعيين کرده بود، بلکه ايشان را از تماسی ديگر با مصريان 
نيز دور کرد. رهايی اسرائيل از ميان دريا شايد مربوط به عبور آنان از يکی از 

انشعابات جنوبی درياچة مِنزله بوده باشد.
شبه جزيرة سينا مثلثی است که در قسمت فوقانی حدود 240 کيلومتر طول 
دارد و طول هر يک از دو ضلع ديگرش به سمت جنوب حدود 41۸ کيلومتر 
است. اين شبه جزيره توسط دو بازوی دريای سرخ يعنی: خليج سوئز و خليج 
عقبه )ايلت( محاصره شده است. عبرانيان در امتداد ساحل غربی سينا به سمت 
نام  به  جنوب حرکت کردند. آب های تلخ ماره )خروج 15: 22-25( معموال 
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عين هاوارای امروزی شناسايی می شود که در فاصلة 72-۸0 کيلومتری جنوب 
نوک خليج سوئز قرار دارد، اما احتماال عيون موسی گزينش بهتری است. ايليم 
با چشمه و درختان زيادش، همان وادی َقَرنِدل، قرارگاهی در کنار دريای سرخ 
است )اعداد 33: 10( که در حدود يازده کيلومتری جنوب عين هاوارای امروزی 
قرار دارد. بيابان سين را به بهترين شکل می توان همان دبِّت الّرمله، دشت شنی در 
امتداد کناره فالت سينا شمرد. اگر محل کوه سينا را در مکان سنتی جبل موسی 
در نظر بگيريم، در آن صورت اسرائيليان بايد از ميان دنباله ای از دره و دشت ها 
به سمت جبل موسی چرخيده، و در حين عبور از صحرای رفيديم با عماليقيان 
جنگيده باشند )خروج 17: ۸-16(. رفيديم آخرين اردوگاه در صحرای سينا قبل 
از رسيدن ايشان به کوه مقدس بود. آنان به سمت کوه سينا پيش رفتند )خروج 
باب 19(، و در آنجا شريعت را دريافت کردند. تثنيه 1: 2 با اين محل در سينا 

موافقت دارد. آنان سپس از راه فاران به قادش سفر کردند.

هدف و نكات متمایز:
کتاب خروج چندين مضمون اصلی دارد:

اول، شرح می دهد که چگونه خداوند اسرائيل را در وفای به عهدی که با پدران شان 
بسته بود، از مصر آزاد کرد.

عنصر اصلی دوم کتاب، مکاشفة عهد در سينا است.
سومين مضمون، نتيجة دو مورد اول است: برپايی خيمة اجتماع به عنوان مسکن 

خدا در ميان اسرائيل.
هر يک از اين مضامين نشانگر پيروزی فيض خداست. خدای حقيقی، با رهانيدن 
قوم خود، گفتگو با افراد بشر در سينا، و آشکار کردن حضورش در خيمة اجتماعی 
که دستور ساختن آن را به قوم داد، خدايان و حاکمان بشری مصر را مورد داوری 
و محکوميت قرار داد. آشکارا ديدن اين مضامين، همچنين قدوسيت و فيض 
خداوند در شريعت عهد او و نيز نمادگرايی آيينی زندگی و عبادت اسرائيل را 
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نشان می دهد.
موسی، خدمتگزار برگزيدة خدا، در مرکز همة اين فعاليت های االهی قرار دارد. او 
واسطة داوری خدا بر مصر )خروج 4: 1-17(، و نيز کسی بود که خدا اسرائيل 
را توسط او از ميان دريای سرخ رهانيد )خروج 14: 31(. خدا از طريق موسی 
مکاشفة خود را در سينا به ظهور آورد )خروج 20: 19(. موسی همچنين مقررات 
مربوط به خيمة اجتماع را دريافت کرد و به اطالع قوم رساند )خروج 34-32(. 
اگرچه قدرت و اقتدار خدا همة اين برکات را برای اسرائيل به بار آورد، اما کتاب 

خروج به خودی خود، بر موسی، خدمتگزار خدا، متمرکز است.

مسيح در خروج:
مسيحيان به روش های زيادی می توانند نکاتی را دربارة مسيح در جای جای کتاب 
مرارت های  از  اسرائيل  رهايی  نحوة  بزرگ،  مقياسی  در  اول،  بياموزند.  خروج 
بردگی در مصر و رفتن ايشان به سرزمين وعدة سرشار از برکات االهی، تشبيه 
بارزی از کار نجات بخش خدا در طول تاريخ است. خدا قوم برگزيده اش را از 
قدرت های شروری که آنها را به بندگی گرفته بودند، رهانيد، و آن قدرت ها را 
محکوم کرد، و قوم خود را پسر نخست زاده اش خواند، قومی مقدس از کاهنان 
که خوِد خدا به واسطة روحش در ميان شان ساکن گرديد. الگوی پيروزی االهی 
بر دشمنان، استقرار مسکن االهی و فراوانی برکات به حد کمال در ظهور اوليه و 
ثانوی مسيح، تحقق می يابد )مثال در: اول قرنتيان 10: 1-13؛ افسسيان 2: 14-

22؛ مکاشفه 20: 22-11: 5(.
دوم، خيمة اجتماع و خدمات مربوط به آن همگی به مسيح اشاره دارند. به طور 
کلی، همچنان که خيمة اجتماع محل قابل دسترس حضور االهی بر زمين بود، 
عيسی نيز در ميان ما ساکن شد )به معنای دقيق، خيمه زد: يوحنا 1: 14، 17(. از 
اين گذشته، برقراری قربانی حيوانات به عنوان راه حل هايی موقت برای گناهان 
اسرائيل، پيش بينی قربانی مرگ مسيح بود، که با آن يک بار برای هميشه گناه 
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يوحنا 1: 29؛  متی 26: 27-2۸؛  قرار گرفت )خروج 24: ۸؛  مورد مجازات 
عبرانيان 12: 24؛ اول پطرس 1: 2(. به عالوه، رويداد مهم پسح در مسيح به انجام 

می رسد )اول قرنتيان 5: 7(.
نقش محوری موسی در اين کتاب نيز به مسيح اشاره دارد. همانطور که اسرائيليان 
)و حتی کودکان( در حين عبور از ميان دريای سرخ »به موسی تعميد يافتند« 
)اول قرنتيان 10: 2(، مسيحيان، و کودکان شان، نيز بايد به مسيح تعميد يابند. 
موسی خدمتگزار بزرگ خداوند بود که مستقيما کالم خدا را دريافت می کرد. 
انجيل متی به طور خاص با به تصوير کشيدن عيسی به عنوان کسی که شخصا 
از مصر خارج شد )متی 2: 14-15(، شريعت خدا را باالی کوه تعليم داد )متی 
5: 1( و در هماهنگی کامل با موسی بر کوه تبديل هيئت ايستاد )متی باب 17(، 
عيسی را به عنوان به انجام رسانندة نقش موسی معرفی می کند. همانطور که موسی 
حاضر به مردن به خاطر قوم بود )خروج 32: 10(، عيسی نيز به خواست خود 
جايگزين قومش شد. جالل خدا که در چهرة موسی انعکاس يافت )خروج 34: 
29؛ دوم قرنتيان 3: ۸(، اکنون در کسانی که به واسطة روح عيسی دگرگون 

شده اند، انعکاس می يابد )دوم قرنتيان 3: 1۸(.





چند پرسش و پاسخ 
از کتاب خروج

جوزف نلی

پرسش: فرعون زمان خروج چه کسی بود؟ خروج 6: 1 و اول پادشاهان 6: 1

پاسخ:
خروج 6: 1 - خداوند به موسی گفت: »االن خواهی ديد آنچه به فرعون می کنم، 
زيرا که به دست قوی ايشان را رها خواهد کرد، و به دست زور آور ايشان را از 

زمين خود خواهد راند.«



3۸

اول پادشاهان 6: 1 - و واقع شد در سال چهارصد و هشتاد از خروج بنی اسرائيل 
از زمين مصر در ماه زيو، که ماه دوم از سال چهارم سلطنت سليمان بر اسرائيل 

بود، که بنای خانة خداوند را شروع کرد.
تاريخ و مسير خروج از موضوعاتی بوده که به طور قابل توجهی مورد بحث و 
جدل قرار گرفته است. تاريخ شناسی کتاب مقدس، واقعة خروج را 4۸0 سال 
پيش از سلطنت سليمان )اول پادشاهان 6: 1( - يعنی به حدود سال 1440 ق.م. 
نسبت می دهد. اين تاريخ با داوران 11: 26 نيز مطابقت دارد، که می گويد 300 
سال از زمان ورود اسرائيل به کنعان گذشته است. تاريخ 1440 ق.م. توسط 
خروج 12: 40-41 که مشخص می کند 430 سال از سکونت اسرائيل در مصر 
گذشته، هم تاييد می شود. بدين ترتيب فرعون زمان خروج احتماال بايد توتموز 

سوم يا آمِن هوتِپ دوم بوده باشد.
مدافعان يک تاريخ بسيار متأخرتر، به نام رامسس استناد می کنند که به عنوان 
يکی از شهرهای ذخيرة آذوقه، با کار اجباری اسرائيليان ساخته شد )خروج 1: 
در  خروج  زمان  فرعون  ق.م.(   1224-1290( دوم  رامسس  بنابراين،   .)11
يافته های  با  بيشتری  هماهنگی  نظريه  اين  می شود.  شناخته  حدود 1270ق.م. 
باستان شناسی از شهرهای مخروبه در آن منطقه و فقدان اسکان پيشين در ماورای 
اردن دارد. با اين حال، کشفيات باز هم جديدتر در منطقة ماورای اردن و ارزيابی 

تازه ای از نابودی اريحا اين تاريخ متأخرتر را تضعيف می کنند.

پرسش: آیا رابطه ای ميان مكاشفه ۸: ۷-1۲ و کتاب خروج وجود دارد؟

پاسخ:
مکاشفه ۸: 7-12 - و چون اولی بنواخت، تگرگ و آتش با خون آميخته شده، 
واقع گرديد و به سوی زمين ريخته شد و ثلث درختان سوخته و هر گياه سبز 
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سوخته شد. و فرشتة دوم بنواخت که ناگاه مثال کوهی بزرگ، به آتش افروخته 
شده، به دريا افکنده شد و ثلث دريا خون گرديد، و ثلث مخلوقات دريايی که 
جان داشتند، بمردند و ثلث کشتی ها تباه گرديد. و چون فرشتة سوم نواخت، ناگاه 
ستاره ای عظيم، چون چراغی افروخته شده از آسمان فرود آمد و بر ثلث نهرها 
و چشمه های آب افتاد. و اسم آن ستاره را افسنتين می خوانند: و ثلث آب ها به 
افسنتين مبدل گشت و مردمان بسيار از آب هايی که تلخ شده بود، مردند. و 
فرشتة چهارم بنواخت و به ثلث آفتاب و ثلث ماه و ثلث ستارگان صدمه رسيد تا 

ثلث آنها تاريک گرديد و ثلث روز و ثلث شب همچنين بينور شد.
بله، مشابهت هايی ميان مکاشفه ۸: 7-12 و کتاب خروج وجود دارد. 

»تگرگ و آتش« در مکاشفه ۸: 7 شبيه »تگرگ و آتش« در خروج 9: 23-24 است.
»خون« در مکاشفه ۸: ۸ شبيه »خون« در خروج 7: 14-24 است.

»تاريکی« در مکاشفه ۸: 12 شبيه »تاريکی« در خروج 10: 21-23 است.
بنابرين همانقدر که حقايق تاريخی خروج واقعيت داشته اند، زمان آخر نيز بر طبق 

نقشه، زمان بندی و قدرت متعال خدا به وقوع خواهد پيوست.

موسی و سرزمين وعده
پرسش: چرا موسی به عنوان یک رهبر بزرگ، اجازة ورود به سرزمين وعده 

را نيافت؟ چند ضربه به یک صخره دليل قانع کننده ای نيست.

پاسخ:
بود )تثنيه 34: 10-12(. هرچند  برای قوم خدا  به واقع رهبر بزرگی  موسی 
لکنت زبان داشت، اما خدا به او قدرت بخشيد تا اسرائيل را از مصر بيرون ببرد 
)خروج 3: 1-4: 17(. موسی به قدرت روح القدس برعليه يکی از بزرگترين 
فرمانروايان زمين به پا خاست )خروج 4: 1۸-14: 31( و کارهای مقتدرانة 
ديگری انجام داد. او مرد ايمان بود )عبرانيان 11: 23-2۸(. شريعت خدا يعنی 
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ده فرمان به او سپرده شد )خروج 20: 1-17؛ تثنيه 5: 6-21(. او سايه ای از 
عيسی بود )عبرانيان 3: 1-6(. خدا شخصا موسی را دفن کرد )تثنيه 34: 6-5(. 
چه افتخاری است که خدا شخصا کسی را دفن کند! و شيطان با حسادتش، 
می خواست نقشی در اين ميان داشته باشد )يهودا 1: 9(. موسی به طور يکسان 

مورد احترام دوست و دشمن بود. 
با وجود همة اينها، موسی هرگز پا به سرزمين موعود نگذاشت؛ در عوض يوشع، 
اسرائيل را به سرزمين کنعان رهبری کرد )تثنيه 31: 1-۸(. چرا؟ تثنيه 32: 51-

52 دليل اين موضوع را برای ما شرح می دهد:
»زيرا که شما ميان بنی اسرائيل نزد آب های مريبة قادش، در بيابان صين، به من 
خيانت ورزيديد و قدوسيت مرا در ميان بنی اسرائيل حرمت ننهاديد. از اين رو، 
به  به سرزمينی که من  بدانجا  اما  آن سرزمين را پيش روی خود خواهی ديد، 

بنی اسرائيل می دهم، داخل نخواهی شد« )هزارة نو(.
به طور خالصه، به موسی و هارون دستور داده شد تا »در نظر جماعت ]اسرائيل[ 
به صخره بگوييد که آب خود را بدهد« )اعداد 20: ۸(، اما موسی با نااطاعتی از 
خدا صخره را دو مرتبه با عصای خود زد )اعداد 20: 10-11(. شايد در ظاهر گناه 
موسی ضربة بی جا به صخره بوده باشد، اما در پشت اين گناه، يک گناه باطنی هم 
وجود داشت. موسی از ايمان خود به خدا تخطی کرد! او از يک دستور مستقيم سر 
باز زد. حتی گويی امتياز استخراج آب از صخره را نيز به حساب خودش می گذارد 
و می گويد: »آيا از اين صخره آب برای شما بيرون آوريم؟« )اعداد 20: 10(. او 
همة اين کارها را علنی انجام داد و در پيش چشمان قوم اسرائيل قدوسيت خدا 
را بی حرمت کرد. اين در واقع مجموعه ای جدی از گناهان به حساب می آمد که 
الزم بود موسی به خاطرشان موقتًا مجازات شود. هرچند در نهايت موسی مورد 
بخشش قرار گرفت، اما مجازاتی موقتی شامل حالش شد و هرگز نتوانست وارد 

سرزمين وعده شود )ر.ک. اعداد 20: 12؛ تثنيه 34: ۸-1(.
بدتر از آن، در نظر داشته باشيد که موسی به صخره ای ضربه زد که نمادی از 
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شخص مسيح بود! پولس می نويسد: »... و همه همان ُشرب روحانی را نوشيدند، 
زيرا که می آشاميدند از صخرة روحانی که از عقب ايشان می آمد و آن صخره 
مسيح بود« )اول قرنتيان 10: 1-4(. در اينجا پولس می گويد »مسيح« همان 
صخره ای بود که تشنگی اسرائيليان را در بيابان رفع می کرد )ر.ک. اعداد باب 
20(. يعقوب به يادمان می آورد که خدا منبع اصلی هر بخشش نيکو است )ر.ک. 
يعقوب 1: 17(. پس در عين حال که آب از آن صخره بيرون زد، اما اين برکت 
از شخص خدا جاری می شد. در اصل، موسی به طور نمادين در عوض انجام کاری 
که بايد می کرد - يعنی صحبت با عيسی که آب حيات بخش نجات از او جاری 
می شود، به شخص خدا ضربه می زد )يوحنا 4: 10، 14؛ 7: 37-39؛ ر.ک. اشعيا 
12: 3؛ 55: 1(. همانطور که پولس گفت: »هرکه نام خداوند را بخواند نجات 

خواهد يافت« )روميان 10: 13؛ ر.ک. يوئيل 2: 32؛ اعمال 2: 21(.
حتی برای شخصی به بزرگی موسی )که حيات جاودانی داشت( هم، مزد گناه 
همچنان مرگ بود )ر.ک. روميان 3: 23(. نگاه خدا به گناهان ما کامال جدی 

است. به اين موضوع خوب فکر کنيد!





ایمان ما به روح القدس
بخش دوم

گروه نویسندگان سازمان هزارۀ نو

نبوت و رویاها
زمانی که روح خدا نبوت ها و روياهای عهدعتيق را الهام کرد، معموال معرفتی را 
آشکار می کرد که تنها می توانست در اختيار خدا باشد. او همچنين به انبيا اقتدار 
بخشيد تا از جانب خدا سخن بگويند. و در بعضی موارد، روح خدا روح انبيا را به 
شيوه هايی غيرمعمول، و بسيار شبيه به عطية نبوت در عهد جديد، هدايت کرد. در 
همة اين موارد، به طور منطقی می توان نتيجه گرفت که روح خدا در اصل همان 

خود خداست.



44

اين نفوذ و اقتدار االهی روح خدا، زمانی که شائول و مردانش موقتا عطية نبوت 
را در اول سموئيل 19: 20-24 دريافت کردند، به نمايش گذاشته شد. اين 
موضوع را در دوم تواريخ 20:24، يعنی جايی که زکريای نبی قدرت يافت 
تا کالم خدا را از جانب خود خدا بازگو کند نيز می بينيم. همچنين، در حزقيال 
24:11، آنجا که روح خدا به حزقيال نبی رويايی نبوتی اعطا می کند نيز به 

وضوح قابل مشاهده است.
در  نبی شرور،  بلعام،  برای  کارهای روح خدا،  از شگفت انگيزترين  يکی  ولی 
کتاب اعداد رخ داد. در باب های 22 تا 24 کتاب اعداد، بلعام حاضر می شود که 
به نمايندگی باالق، پادشاه موآب، که دشمن قوم خدا بود، اسرائيل را نفرين کند. 
اما بلعام اعتراف کرد که فقط اگر خدا اجازه می داد، می توانست اسرائيل را نفرين 
کند. و برخالف قصد باالق و بلعام، تنها نبوتی که بلعام توانست اعالم کند، برکت 
به اسرائيل بود. خدا چنان بر بلعام مسلط شد که او قادر نبود چيزی به جز آنچه که 
فرمان خداوند بود، به زبان بياورد. در اعداد 24: 2-4، روريارويی بلعام با روح 
خدا را مشاهده می کنيم: »و بلعام چشمان خود را بلند کرده، اسرائيل را ديد که 
موافق اسباط خود ساکن می بودند. و روح خدا بر او نازل شد. پس َمَثل خود را 
آورده، گفت: »وحی بلعام... وحی آن کسی که سخنان خدا را شنيد و رويای قادر 

مطلق را مشاهده نمود« )اعداد 24: 4-2(.
روح خدا، کالم خدا و رويايی از جانب قادر مطلق را برای بلعام مهيا کرد. اين 
نکته توضيح می دهد که چرا بلعام نتوانست اسرائيل را نفرين کند. اين خوِد خدا 

بود که سخنانی را که بلعام ملزم به بيان آنها شد، مهيا کرد.
»روح خداوند« نيز مانند »روح خدا«، منبع نبوت ها بود، که نشان می دهد اين نام 
نيز می تواند مستقيما به خدا اشاره داشته باشد. در اعداد 11: 29، موسی آشکار 
بوده  اسرائيل  انبيای  ديگر  و  نبوت خودش  منشاء عطية  کرد که روح خداوند 
است. در حزقيال 11: 5، روح خداوند، کالم خدا را در دهان حزقيال نبی قرار 
داد. و آخرين کلمات داوود پادشاه قبل از مرگ او نيز روح خدا را با خود خدای 
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اسرائيل مستقيما برابر می شمارد. به آنچه داوود پادشاه در کتاب دوم سموئيل 
23: 2-3 گفت توجه کنيد: »روح خداوند به وسيلة من متکلم شد و کالم او بر 
زبانم جاری گرديد. خدای اسرائيل متکلم شد و صخرة اسرائيل مرا گفت: آنکه بر 
مردمان حکمرانی کند، عادل باشد و با خداترسی سلطنت نمايد« )دوم سموئيل 
23: 2-3(. در اينجا فن توازن شعری داوود پادشاه اشاره به اين دارد که روح 

خداوند و خدای اسرائيل، يک و برابر هستند. 
در نهايت، خود خدا نام »روح من« را برای توصيف نزول عطية روحانی نبوت 
بر تمامی قوم خود در روزهای آخر به کار برد. در يوئيل 2: 2۸-29 خدا گفت:

»روح خود را بر همة بشر خواهم ريخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند 
نمود و پيران شما و جوانان شما روياها خواهند ديد. و در آن ايام روح خود را بر 

غالمان و کنيزان نيز خواهم ريخت« )يوئيل 2: 29-2۸(.
طبق تعليم پطرس رسول در اعمال رسوالن 2: 1-29، زمانی که خدا در روز 
پنتيکاست روح القدس را بر کليسا نازل کرد، اين نبوت تحقق يافت. به عبارت 
ديگر، اشارة يوئيل نبی به روح خدا در عهد عتيق، نهايتا به شخص روح القدس 
اشاره داشت. مجددا، در اينجا منظور اين نيست که نبوت يوئيل نبی صراحتا 
وجود شخص سوم تثليث را اعالم کرد. ولی معنای آن قطعا اين است که روحی 

که در نبوت يوئيل نبی از آن صحبت شده کسی جز خوِد خدا نيست.
سومين مشخصة عهد عتيق که به الوهيت يا خدايِی روح خدا اشاره دارد اين است 

که او قابليت و دانش ويژه ای را به افراد برگزيده بخشيد.

قابليت و دانش ویژه
در عهد عتيق، روح خدا به روشی خارق العاده عطايايی را به افراد مشخصی عطا 
کرد تا بتوانند خدمت کنند. برای مثال، در خروج 31: 3 و 35: 31، خداوند 
بََصلئيل و اُُهولياب را که صنعتگر بودند، با روح خود ُپر کرد تا آنها بتوانند خيمه 
و لوازم داخل آن را بسازند. منظور اين است که خدا شخصا به آنها مهارت و 
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دانش بخشيد تا اطمينان حاصل شود که کار آنان، او را خشنود خواهد کرد. اين 
نکته بسيار حائز اهميت بود زيرا طبق خروج 25: 9، 40، صنعتگران می بايست 
خيمة زمينی را دقيقا طبق الگوی آسمانی آن بسازند. بنابراين، الزم بود که آنها 
مهارت و دانش کافی را در زمينة تمامی فنون الزم برای تکميل اين طرح - از 
قبيل فلزکاری، درودگری، سنگ بری، مرّصع کاری، هنر و هر فن ديگر که برای 

ساختن خيمه ضروری بود - را داشته باشند.
به موازات اين بخشش ها در عهد عتيق، در عهد جديد نيز شاهد عطايای روحانی 
گوناگونی هستيم که روح القدس به کليسا می بخشد و می توان نمونة آنها را در 
روميان باب 12، اول قرنتيان باب 12، و افسسيان باب 4 ديد. درست همانگونه 
که در عهد جديد اين عطايا توسط خدای روح القدس بخشيده شدند، در عهد عتيق 

نيز منشاء عطايای مذکور روح قدوس خدا بود.
چهارمين شيوه ای که با توسل به آن الوهيت يا خدايی روح خدا را در عهد عتيق 
می بينيم، عمل روح خدا در مسح و اِعطای قدرت به پادشاهان و ساير رهبران در 

ميان قوم عهد خدا است.

مسح و اعطای قدرت
زمانی که روح خدا پادشاهان را مسح کرد، در مقام ارباب يا امپراتور بزرگ عهد 
به حکام يا سالطين فرمانبردار خود اقتدار اعطا می کرد. در ساختار عهدی، خدا 
خود بر همه چيز حکم می راند. او پادشاهان زيردست خود را منصوب کرد تا از 
جانب او بر بخش هايی از ُملک وی حکمرانی کنند. برای نمونه، شائول و داوود 
پادشاهانی بودند که بر ملت خدمتگزار خدا يعنی اسرائيل فرمانروايی کردند. آنها 
از جانب خدا حکومت کردند و کامال تحت اختيار و اقتدار او بودند. به همين دليل 
است که در اول تواريخ 29: 23، از تخت سلطنت داوود در اورشليم به عنوان 
تخت خداوند نام بُرده شده است. بنابراين، زمانی که روح خدا پادشاهان را مسح 
کرد، اقتداری را اعمال کرد که به خوِد خدا تعلق داشت. و اين نکته نشان می دهد 
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که روح خدا همان خداست. 
نام »روح  به  از روح  و عطيه،  نوع مسح  اين  به  عتيق  عهد  ارجاعات  اکثر  در 
است. رويکرد  »يهوه«،  يعنی  در عهد،  او  نام  دربرگيرندة  ياد شده که  خداوند« 
مزبور احتماال برای تاکيد بر اين نکته بود که ماهيت مناصب فوق بر شالودة عهد 
بود، گزارش  ارباب شان  به خدا، که  بوده است و صاحبان شان مستقيما  استوار 
می دادند. مثالی از اين سلطنت مطلقة االهی را می توان در موضوع انتقال مسح 
از شائول، اولين پادشاه اسرائيل، به جانشين او داوود يافت. همانطور که در اول 
سموئيل 16: 13-14 می خوانيم: »پس سموئيل ُحقة روغن را گرفته، او را ميان 
برادرانش مسح نمود. و از آن روز به بعد روح خداوند بر داوود مستولی شد... و 

روح خداوند از شائول دور شد« )اول سموئيل 16: 14-13(.
داوود زمانی روح القدس را دريافت کرد که به عنوان پادشاه مسح شد، گرچه هنوز 
بر تخت اسرائيل ننشسته بود. به همين منوال، هر چند که شائول همچنان به عنوان 
پادشاه حکومت می کرد ولی برکت و عطية روح القدس را از دست داد. بعدها که 
داوود با بتشبع گناه کرد، از اينکه ممکن بود برای او نيز همين اتفاق بيفتد، ترسيد. 
به همين دليل، در مزمور 51: 11 او عاجزانه دعا کرد که روح القدِس خدا را حفظ 
کند. وی درخواست نکرد تا تاج و تخت را از دست ندهد زيرا همانطور که شائول 
حتی در زمان گناه، تاج و تخت را در اختيار داشت، داوود هم اينچنين انتظاری 
داشت. در عوض، داوود خواستار اين شد که حضور قدرت بخش خدا را همچنان 

داشته باشد که او را قادر به انجام ارادة ملوکانة االهی می کرد. 
عهد جديد در شرح تعميد عيسی و مسح او برای تصدی مقامش در منصب مسيح، 
در خصوص اين عملکرد روح روشنگری کرد. اين شرح در متی 3: 17-14، 
مرقس 1: 9-11، و در لوقا 3: 21-22 ثبت شده است. در همة اين روايات، 
تعميد عيسی او را برای خدمت آماده کرد؛ روح القدس در قالب جسمانی به شکل 
يک کبوتر بر او نازل شد، و پدر از آسمان با وی صحبت کرده و شهادت داد که از 
او خشنود است. بدون شک، روح خدا در تعميد عيسی شخص سوم تثليث است. 
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و اين نکته کمک می کند درک کنيم که روحی که در عهد عتيق کار می کرد، 
روح القدس است.

البته مخاطبين اولية عهد عتيق نمی توانستند اين مطالب را اينطور تفسير کنند 
که روح خداوند يکی از اشخاص متمايز خدای تثليث است. ولی با اين حال، 
آنها بايد می فهميدند که هرگاه روح، افراد را مسح کرد و به آنان عطايا بخشيد، 
در واقع اين خود خدا بود که با جهان ارتباط برقرار می کرد. ما اين را در مسح 
شائول در اول سموئيل 10: 6 و در تجهيز داوود برای پادشاهی او در اشعيا 11: 
2 می بينيم. اين موضوع همچنين در خصوص تجهيز ميکاه جهت خدمت در مقام 
نبی در ميکاه 3: ۸ ذکر شده است. و روح خداوند داوران اسرائيل را در سراسر 
کتاب داوران منصوب کرد و به آنها اقتدار بخشيد: در داوران 3: 10 او بر َعتَنييل 
آمد؛ بر جدعون در داوران 6: 34؛ بر َيفتاح در 11: 29؛ و بر شمشون در 13: 

25، 14: 6، 19، و 15: 14. 
تا اينجا چگونگی بسط آموزة روح شناسی را در عهد عتيق از طريق ارجاعاتی که 
به روح خدا و بر الوهيت روح شده، بررسی کرديم. حال بياييد به اختصار به اين 

موضوع بپردازيم که چگونه اين ارجاعات به تشخص روح نيز اشاره می کنند.

تشخص
در عهد عتيق به وضوح ديده می شود که خدا شخص است. ولی نه نشان داده شده 
که او شامل چند شخص است، و نه اينکه آيا اين اشخاص از يکديگر متمايزند يا 
خير. بنابراين، وقتی می گوييم که عهد عتيق به تشخص روح اشاره دارد، منظور ما 
اين نيست که به او متمايز از پدر و پسر اشاره کرده است. منظور ما فقط اينست 

که عهد عتيق ثابت می کند که روح، خدای کامل و شخصی نامخلوق است. 
در مقابل، گاهی استدالل شده که در عهدعتيق، روح خدا به عنوان يک قدرت 
اما همانگونه که قبال مشاهده کرديم،  نيروی غيرشخصی معرفی شده است.  يا 
بسياری از ارجاعات به روح، اشارة مستقيم به خود خدا دارد. و قطعا، خدا يک 
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نيروی غيرشخصی نيست. بنابراين، هر بخش از عهد عتيق که روح خدا را با 
است. عالوه  واجد شخصيت  روح  که  می دهد  نشان  می شمارد،  برابر  خدا  خود 
به  به طور خاص  نيز وجود دارند که ويژگی های شخصی ای را  اين، متونی  بر 
روح اختصاص می دهند، يعنی ويژگی هايی که هرگز نمی توان برای توصيف يک 

نيروی غيرشخصی از آنها استفاده کرد.
عهد عتيق به روش های مختلف به تشخص روح خدا اشاره می کند. اما به لحاظ 
ضيق وقت، فقط چهار مورد را بررسی خواهيم کرد. در وهلة اول خواهيم ديد که 

چگونه عهد عتيق توجه ما را به احساسات و عواطف روح جلب می کند.

احساسات و عواطف
همانطور که می دانيم، نيروهايی که شخص محسوب نمی شوند، از خود احساسات 
در  ما  هستند.  عواطف  و  احساسات  صاحب  اشخاص  فقط  نمی دهند.  بروز 
زندگی خود، غم، خشم، شادی، و بسياری از احساسات ديگر را تجربه می کنيم. 
کتاب مقدس، روح القدس را به روش های مشابهی توصيف می کند. برای نمونه، 
اشعيا می گويد که سرکشی اسرائيل عليه خدا، روح القدس را »محزون« کرد. يک 
بار ديگر به آنچه اشعيا در اشعيا 63: 10 نوشت گوش کنيد: »اما ايشان عاصی 
شده، روح قدوس او را محزون ساختند، پس برگشته، دشمن ايشان شد و او خود 
با ايشان جنگ نمود« )اشعيا 63: 10(. به همين ترتيب، آياتی مانند ميکاه 7:2، 

اين امکان را مطرح می کنند که روح خداوند می تواند خشمگين هم بشود.

روابط
در وهلة دوم، تشخص روح را در متونی می بينيم که روح را در حال ايجاد ارتباط 
و مشارکت با بشر به تصوير می کشند. برای نمونه، در داستان مربوط به طوفان 
روزگار نوح در پيدايش 6: 3، به منازعه يا مجاهدة روح خدا با بشر اشاره شده 
است. اين منازعه شخصی بود چون شامل ارزيابی گناه بشر و پاسخ هوشمندانه ای 



به آن می شد. حتی شايد بعضی بگويند که روح خدا، بعد از اينکه صبرش سر آمد 
دنيا را در آب غرق کرد. نيروهايی که شخص نيستند با ما به منازعه بر نمی خيزند، 
اينکه روح  برای  از خود شکيبايی نشان نمی دهند.  ندارند، و  پاسخ هوشمندانه 

بتواند اين کارها را انجام دهد، الزم بود که شخص باشد.

اقتدار
در وهلة سوم، تشخص روح از طريق واکنش افراد به اقتدار او آشکار می شود. به 
عنوان يک مثال، خروج 17: 1-7 ماجرای طغيان قوم نزد آب های مريبه را ثبت 
کرده است. در اين داستان، قوم از اينکه آبی برای آشاميدن نداشت نزد موسی 
شکايت برد و به اينگونه »خداوند را آزمودند«. مزمور 106: 33، همين رخداد 
را يادآوری کرده و می گويد که قوم »روح او را تلخ ساختند.« حال، البته افراد 
می توانند عليه قوانين و نهادهايی که شخص محسوب نمی شوند طغيان کنند. اما 
وقتی مزمور 106 می گويد که مردم عليه روح خدا شورش کردند، منظور اين 
است که آنان نه فقط عليه قوانين خداوند بلکه در ضديت با آن خداوندی که 

نسبت به ايشان اقتدار داشت، سرکشی کردند.

اراده
و در وهلة چهارم، تشخص روح در آياتی ديده می شود که او از ارادة خود صحبت 
می کند و از اينکه انبيا بايد چه چيزهايی از جانب او بگويند. به عنوان مثال، در 
دوم سموئيل 23: 2 داوود ادعا کرد که روح خداوند از طريق او سخن گفت. 
يعنی داوود آنچه را که روح از او می خواست بگويد، بر زبان آورد. به همين 
ترتيب در حزقيال 11: 5 روح خداوند با حزقيال نبی صحبت کرد و آنچه را که 
او می بايست به قوم بگويد به او گفت. مجددا بايد يادآوری کرد که نيروهايی که 
شخص نيستند مکالمه نمی کنند، چه برسد به اينکه نظراتی برای بيان داشته باشند. 

فقط اشخاص چنين عمل می کنند. 
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به عنوان يک  از اين قبيل روح القدس را  همانطور که پيشتر ذکر شد، متونی 
شخص متمايز در خدای تثليث ترسيم نمی کنند. ولی نشان می دهند که روح خدا 

يک شخص االهی است و نه يک نيروی صرف.
در بسياری از قسمت های عهد عتيق، روح خدا کامال خدا و کامال شخص است. 
اما اين متون به هيچ يک از شخص های خدا اشاره نمی کنند. در هر حال، واقعيت 
وجود خدا در سه شخص تا زمان عهد جديد آشکار نشده بود. اما چنانکه خواهيم 
ديد، معموال عهد جديد شخص سوم تثليث را با روح خدا در عهد عتيق يکی 
می داند. بنابراين ما مسيحيان حق داريم چنين استدالل کنيم که اين ارجاعات 
عهد عتيق، در واقع از مکاشفة روح القدس در مقام يک عضو کامل تثليث در عهد 

جديد از پيش خبر داده اند.

برای دريافت نسخة کامل به مجموعة ايمان ما به روح القدس در وبسايت زير 
مراجعه کنيد.

www.farsi.thirdmill.org
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تكمیل بدن
) افسسیان 16-11:4 (

جان مک آرتور

عيسي در موعظة سر کوه، موضوع تکان دهنده اي را عنوان می کند: »پس شما 
باشيد چنانکه پدر شما که در آسمان است کامل است« )متي 5: 4۸(.  کامل 

بگذاريد به اين موضوع بپردازيم، چون معيار وااليي را مطرح می کند. 
دعوت خدا از قوم نجات يافته اش اين است که کامل باشد. تکميل بدن از ازل در 
نقشة نجات بخش خدا بوده است. در سراسر تاريخ، خدا می کوشد تا اين نقشه را 

تحقق بخشد.
وقتي از تکميل بدن سخن می گوييم، بايد به خاطر داشته باشيم که کمال به سه 
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صورت در کالم خدا آمده است. اول، »کمال جايگاه«. وقتي شخصي عيساي 
مسيح را می پذيرد، از نظر جايگاهي کامل می شود. »لکن حکمتي بيان می کنيم نزد 
کاملين...« )اول قرنتيان 2: 6(. پولس به ايمانداران کولسي نوشت: »شما در وي 
]مسيح[ تکميل شده ايد...« )2: 10(. رساله به عبرانيان همين حقيقت را در خود 
به همراه دارد: »زيرا شريعت هيچ چيز را کامل نکرد. در مقابل، اميدي بهتر ارائه 
شد...« )7: 19، ترجمة هزارة نو(. آن »اميد بهتر« مسيح بود. همچنين می خوانيم: 
»از آن رو که به يک قرباني، مقدسان را کامل گردانيده است تا ابداآلباد« )عبرانيان 

10: 14؛ اول قرنتيان 6: 11-9(. 
مسيح ايمانداران را کامل می کند. در زمان نجات، ايماندار به کماِل جايگاهي دست 
می يابد. وقتي عدالت مسيح از آِن وي می شود، گناهش پاک شده و جايگاهش 
در مسيح ـ در برابر خداوند ـ کامل می شود. بنابراين، وقتي که می ميرد، فورا به 

حضور خدا وارد می شود. 
عادالِن  »ارواِح  دربارة  عبرانيان 12: 23  در  ما  است.  نهايي«  »کمال  دوم  نوع 
مکمل« )تکميل شده( می خوانيم. يوحنا می نويسد: »... لکن می دانيم که چون او 
ظاهر شود، مانند او خواهيم بود زيرا او را چنانکه هست خواهيم ديد« )اول يوحنا 
3: 2(. وقتي ايماندار به خدا بپيوندد، به کمال نهايي دست پيدا می کند. پولس اين 
حقيقت را به ياد داشت وقتي که اعتراف می کند: »نه اينکه تا به حال به چنگ 
آورده يا تا به حال کامل شده باشم...« )فيليپيان 3: 12(. او با پيش بيني »قيام 

مردگان« در انتظار بود تا کمال نهايي را کسب کند.
بين کمال جايگاهي و نهايي، »کمال تجربي« قرار می گيرد. ايمانداران از لحاظ 
قيام  و  نيست. مرگ  در »عمل« چنين  ولي  نهايتا کامل اند،  و جايگاه«  »مرتبه 
مسيح، کمال جايگاهي و نهايي براي مسيحي به ارمغان آورد و با زندگي اش در 

ايماندار کمال تجربي را براي او فراهم می کند. 
نکتة کلي زندگي مسيحي، حرکت به سوي کمال تجربي است. ايمانداران بايد 
رشد کنند، بالغ شوند و به کمال تجربي مسيحي دست يابند. به عبارت »براي 
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تکميل مقدسين« در افسسيان 4: 12 دقت کنيد. اين عبارت به کمال جايگاهي 
و کمال نهايي اشاره نمی کند، بلکه منظورش کمال تجربي است. معني کمال 
تجربي، همچنين، در اين عبارات ديده می شود: »انسان کامل« )4: 13(؛ »بعد از 
اين اطفال... نباشيم« )4: 14(؛ و »در او ترقي کنيم« )4: 15(. مسيحي بايد »به 
اندازة قامت ُپري مسيح« )4: 13( برسد. ايماندار نمی تواند عاري از گناه باشد، 
ولي می تواند کمتر گناه کند. او می تواند ايماندار مجرب و بالغي باشد. دغدغة هر 
عضو از بدن اين است که تنومند، زورآور، قوي و چاالک باشد. اطفال در مسيح 

بايد بالغ شوند و به کمال تجربي برسند. 
کاتارتيسموس  ريشة  از  شده،  ترجمه  »تکميل«  که  يوناني اي  کلمة 
)katartismos( به معني »از سرتا پا تجهيز کردن«، و به معناي چيزي است 
که کامال در خود کامل، بالغ و تا حداکثِر ظرفيت پر شده باشد. هيچ مسيحي نبايد 
به چيزي کمتر از کامال مجهز، بالغ، کامل و قدرتمند بودن رضايت دهد. اما چالش 
اصلي اينجاست: »پس اي عزيزان، چون اين وعده ها را داريم، خويشتن را از هر 
نجاست جسم و روح طاهر بسازيم و قدوسيت را در خداترسي به کمال رسانيم« 

)دوم قرنتيان 7: 1(. تمام بدن مسيح بايد به بلوغ کامل دست يابد. 
معني اش اين است که ايماندار به وسيلة روح القدس »کامل« می گردد )غالطيان 
3: 3(. روح القدس از ناماليمات و سختي ها براي رسيدن به کمال استفاده مي کند 
)يعقوب 1: 2-4؛ اول پطرس 5: 10(. همچنين روح القدس از کالم خدا نيز بهره 
می گيرد )اول پطرس 2: 2؛ اول تيموتائوس 3: 16-17(. کار روح القدس در 
دعاي برکت نيز ديده می شود: »پس خداي سالمتي که شبان اعظم گوسفندان 
يعني خداوند ما عيسي را به خون عهد ابدي از مردگان بر خيزانيد، شما را در 
هر عمل نيکو کامل گرداند تا ارادة او را به جا آوريد و آنچه منظور نظر او باشد 
باد. آمين«  ابداآلباد جالل  تا  او را  به وساطت عيساي مسيح که  آَوَرد  به عمل 

)عبرانيان 13: 21-20(.
آنچه در طول خدمتم بيشتر موجب دلشکستگي من شده، اين نيست که بعضي 
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قدم  در عرصة خدمت خدا  و  نمی دهند  نشان  انجيل عکس العملي  به  مردم  از 
نمی نهند؛ بلکه آن است که بعضي از اعضاي بدن در تمام زندگي خود اطفال 

روحاني باقي می مانند. 
ابزارهاي  بر کار روح القدس، شامل  ايمانداران عالوه  بالغ کردن  نقشة خدا در 
انساني نيز می شود: »و او بخشيد بعضي رسوالن و بعضي انبيا و بعضي مبشرين و 

بعضي شبانان و معلمان را« )افسسيان 4: 11(. 
چرا خدا اينها را می بخشد؟ »براي تکميل مقدسين«. »مقدسين« ايمانداران هستند، 
همة اعضاي بدن. خدا به کليساي اولية رسوالن و انبيايي داد تا مقدسين را کامل 

کند. خدا مبشرين و معلمين و کشيشان را بخشيد تا مقدسين کامل شوند.
رسوالن، انبيا، مبشرين، معلمان و شبانان اشخاص مستعدي هستند که به بدن 
مسيح بخشيده شده اند تا مسيحيان بتوانند طريق کمال را طی کنند. در فصل بعد 
مشخصات هر کدام از اين َمناسب را مورد بررسي قرار خواهم داد. در اينجا فقط 
مي خواهم صرفا به نقشة اصلي خدا اشاره کنم. اين انسان ها عواملي هستند که 
موجب تغيير حيات کليسا می شوند؛ آنها مجرايي براي جريان انرژي در پويايي 
رشد روحاني هستند و تسريع کنندة روند رسيدن به کمال تجربي اند. ثمرة خدمت 

آنها بدني بنا شده در محبت است )افسسيان 4: 16(.
ما سه مشخصة کمال تجربي را مورد مالحظه قرار می دهيم: اول، پيشروي به سوي 

کمال؛ دوم، اهداف آن؛ سوم، قدرت آن )16-11:4(. 

پيشروي به سوي کمال 
اشاره  بدن  شدن  بالغ  براي  مشخص  گام هاي  به  فهرست وار  به صورت  پولس 
می کند. نخست، اشخاص با استعداد مقدسين را تجهيز می کنند )4: 12-11(. 
خداوند عيساي مسيح اين افراد با استعداد را بر صليب به دست آورد و آنها را 
به کليسا بخشيد تا فرزندانش را کامال در ايمان شان تجهيز و بالغ سازد. افراد 
با استعداد فوق الذکر براي اين منظور خدمات خاصي بر عهده دارند. در اينجا 
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منظور، استفاده از عطاياي روحاني همة ايمانداران نيست، بلکه اشاره به کساني 
است که از سوي خدا براي رهبري در ميان کل بدن منتصب شده اند. خدمت آنها 

بر حسب ترتيب زماني طبق نقشة خدا براي پيشبرد کليسا فهرست شده است. 
ابتدا توسط عيساي مسيح منصوب  رسوالن، گروه کوچکي بودند که از همان 
شدند. آنها رابطة منحصر به فردي با خداي مجسم داشتند و همراهان هميشگي 
او و شاهدان گفته ها و اعمالش بودند. مأموراني که براي موعظه، شفا و اخراج 
ارواح فرستاده می شدند. بعد از خيانت و فرار يهودا، متياس به جاي او انتخاب شد. 
عيساي مسيح ماموريت بزرگي به دوازده شاگرد خود محول کرد. آنها بايد منبعي 
قابل استناد از حقايق مربوط به مسيح می شدند، چنانکه يوحنا توضيح می دهد: 
»آنچه از ابتدا بود و آنچه شنيده ايم و به چشم خود ديده، آنچه بر آن نگريستيم 
و دست هاي ما لمس کرد، دربارة کلمة حيات... از آنچه ديده و شنيده ايم شما را 

اعالم می نماييم تا شما هم با ما مشارکت داشته باشيم« )اول يوحنا 1: 1، 3(.
عالوه بر دوازده تن، مرد ديگري نيز در جمع رسوالن از سوي مسيح منتصب شده 
بود. زيرا عيسي به طور مستقيم خود را بر او آشکار کرد و با او صحبت کرد تا 
بدين ترتيب حقانيت رسالت پولس نيز تاييد شود )افسسيان 1: 1، کولسيان 1: 
1؛ غالطيان 1: 1(. دعوت و ماموريت بي نظير او اساس حقانيت وی در کليساها 

را شکل داد )اعمال باب 9(.
ديگراني که در ردة دوم رسوالن قرار می گيرند، برناباس، سيالس، تيموتائوس و 
افراد کمتر شناخته شده اي مثل اندرونيکوس و يونياس بودند )روميان 16: 7(. 
آنان رسوالن کليسا بودند ولي به طور مستقيم ماموريت خود را از خداوند قيام 

کرده دريافت نکردند. 

اساس تعليم 
رسوالن هدف خاصي در نقشة خدا داشتند و کليسا »بر بنياد رسوالن و انبيا بنا 
نهاده شد« )افسسيان 2: 20(. عالوه بر موارد ديگر، سرِّ کليسا از طرف »رسوالن 
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مقدس و انبياي او به روح مکشوف« شد )افسسيان 3: 5(. رسوالن حقايقي را 
موعظه کردند که اساس آموزة مسيحي شد. کليساي اوليه مطابق »تعليم رسوالن« 
زندگي می کرد )اعمال 2: 42(. اين اشخاص با استعداد، با اطمينان و قاطعيت، 
حقيقت خدا را بر پاية نوشته هاي عهد عتيق و آنچه در تعاليم، مرگ و قيام مسيح 

شاهد آن بودند، تاييد کردند. 
خدا با بخشيدن قدرِت انجام معجزات، اقتدار رسوالن را تاييد کرد. خدا »با آيات 
و معجزات و انواع قوات« )عبرانيان 2: 4(، و »با عالمات رسول« )دوم قرنتيان 

12: 12( بر تعليم آنان صحه گذاشت. 
چنانکه در کتاب اعمال رسوالن ثبت شده، آخرين باري که رسوالن، به عنوان يک 
بدن همديگر را مالقات کردند در شوراي اورشليم بود. بعد از آن، به جز يوحنا و 
پولس و همراهان آنها، در اسناد تاريخي اثري از آنها ديده نمی شود. با گسترش 
تعاليم  از  که  افتاد  وفاداري  افراد  به دست  رهبري  کليساها،  پيدايش  و  انجيل 
رسوالن تبعيت می کردند. در واقع بايد گفت که رسوالن بناي کار را گذاشتند و 
کليسا متولد شد. آنها کليساها را داير کردند و نوايمانان را تعليم دادند. ولي به 
تدريج مشايخ محلي جاي آنها را گرفتند. اجتماعات کوچک، مستقل عمل کردند. 
با رشد بنا، ديگر پايه زياد به چشم نمی آمد. بنابراين، رسوالن گروهي موقتي بودند 
و به صورت دائمی و ثابت در کليسا حضور نداشتند )نگاه کنيد به افسسيان 2: 

20(. امروزه هيچکس نمی تواند ادعا کند که بخشي از اين گروهِ بي نظير است. 
پولس در رساله به افسسيان، به انبياي عهد عتيق اشاره نمی کند، بلکه خطاب 
که  استعداد  با  اشخاِص  از  ديگري  موقت  است؛ گروه  عهد جديد  انبياي  به  او 
مثل سايرين به کليساي نوزاد بخشيده شده بودند، با رسوالن در ارتباط بودند 
)افسسيان 2: 20؛ 3: 5( و به عنوان سخنگويان خدا به وجود آنها نياز بود. در 
آن زمان انجيل مکتوب وجود نداشت و اين انبيا، درست مثل انبياي عهد عتيق، 

مستقيما از طرف خدا صحبت می کردند. 
اگر يک نبي نظر شخصِي خود را اعمال و مطرح کند، اين امر می تواند مسئله ساز 
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شود. به همين دليل، پولس دستور می دهد که »ارواح انبيا مطيع انبيا باشند« )اول 
قرنتيان 14: 32(. اين افراد بايد در طول انجام خدمت شان يکديگر را تفتيش 

می کردند )14: 29(. 
با مکاشفة  امروزه خدا  يافت.  پايان  نگارش عهد جديد  با  نبوتي  چنين خدمت 
مستقيم به افراد، با کليسا سخن نمی گويد. مکاشفة مستقيم او با الهام روح القدس 
در آيات کتاب مقدس آمده است - عاري از اشتباه و قابل اطمينان براي ايمانداران. 
خدمت بنيادي رسوالن و انبيا پايان يافته و ديگر نيازي به آن نيست. مکاشفة خدا 
در کتاب مقدس کامل است و مؤکدا اخطار داده شده که نه می توان چيزي به آن 
اضافه و نه کم کرد )مکاشفه 22: 1۸-19(. امروزه الزم نيست که ايمانداران در 

پي مکاشفة مستقيم نبوتي باشند بلکه نياز آنها دانستن کتاب مقدس است. 
تصوير عهد جديد از مبشر، فردي است که به نقاطي می رود که انجيل در آنها 
موعظه نشده باشد. او مسيح را موعظه و مردم را به سوی ايمان به او هدايت می کند. 
به کساني که در نتيجة بشارت او ايمان آورده اند تعاليم اساسي را می آموزد و تا 
بالغ شدن آنها در آنجا می ماند؛ سپس مشايخ را منصوب کرده و به جاي ديگري 
می رود. اساسا او مؤسس کليساها است. مبشر عهد جديد شخصي نيست که براي 
يک هفته سخنراني به شهري بيايد و بعد آنجا را ترک کند. کار او تا تشکيل يک 

کليسا پايان نمی يابد. براي مثال از تيموتائوس و فيليپس می توان نام برد. 

محافظت از گله 
شبان در يک جا می ماند، کالم و تعاليم درست را ياد می دهد و در عين حال 
گوسفندان را شباني می کند. او بعد از رفتِن مبشر کار را بر عهده می  گيرد و 

وظيفه اش خوراک دادن و رهبري کليسا است. 
وظيفة اصلي شبان محافظت از گله است. يعني دقيقا همان شباني: محافظت گله 
در برابر جاهاي خطرناک و دشمنان. شبان وظيفه اش را با ساختن حفاظ ها، تعليم 
حقايق و ياري رساندن به کساني که گرفتار گناه می شوند به انجام می رساند. او 
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نه تنها آنها را حفظ می کند بلکه به آنها قدرت بخشيده و آنان را تشويق می کند. 
بدون شک عيسي شبان اعظم است. او گله اش را دوست دارد و کليسايش را بنا 
می کند. اين کار را با تجهيز کليسا توسط انسان هايي با استعداد مثل مبشرين و 

معلمين انجام می دهد.
الزم است که بدن، نقشة خدا را درک کند. در بعضي از کليساها رهبري عمال 
تحت عنوان آزادي و اختيار روح القدس، از دست انسان هاي موهبت يافته گرفته 
شده است. جداً اشتباه است که فکر کنيم: »ما فقط جمع می شويم و منتظر می مانيم 

تا ببينيم که روح القدس چگونه هدايت می کند.« 
در نقشة خدا براي بدن، روح القدس مسئول نظم کليسا و يا برنامه ريزي خدمات 
روحاني نيست. در کليساي اوليه در قرنتس، اشتباه فاحش در انتصاب اعضاي 
مستعد عمال مشکالتي به وجود آورد. گرچه ممکن است ريش سفيداني در قرنتس 
بوده باشند اما اشاره اي به آنها نشده است. در اين ميان، ايمانداران سعي کردند 
باعث بروز هرج و مرج و  امر  بر عهده بگيرند و همين  امور خودشان را خود 
آشفتگي شد. بنابراين پولس آنها را توبيخ کرد )اول قرنتيان 14: 23-24( و 
به آنها يادآور شد که خدا به وجود آورندة آشفتگي نيست. نظم جزو وظايف 
انسان هاي مستعدي ست که خدا آنها را به کليسا بخشيده است. وقتي هدايت دقيق 
روح القدس براي انسان هاي مستعد نباشد، نظم کليساي محلي به هم می خورد و 
فرصت براي دخالت افرادي که هدايت روح را ندارد بيشتر می شود. وضعيتي که 
پيش می آيد شايد بيشتر به علم جامعه شناسي يا روان شناسي مربوط باشد تا به 
کتاب مقدس. در چنين شرايطي نتايج می توانند نامعلوم، گمراه کننده و حتي شايد 

شيطاني باشند.
می بينيم که بانيان کليسا و شبانان جاي رسوالن و انبيا را در بدن گرفته اند. اما 
وظيفه همان است که رسوالن نخستين و انبيا بر عهده داشتند: تکميل ايمانداران. 
کار آنها تا قبل از بلوغ در زندگي افراد گله پايان نمی يابد. وظيفة آنها پرکردن 

ساختمان نيست بلکه تجهيز مقدسين است. 
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ديده  وضوح  به  جديد  عهد  نويسندگان  در  بدن،  شدن  بالغ  براي  اشتياق  اين 
می شود. براي مثال به گفتة پولس به کولسيان توجه کنيد: »ما او ]مسيح[ را اعالن 
می نماييم، در حالتي که هر شخص را تنبيه می کنيم و هر کس را به هر حکمت 
تعليم می دهيم تا هر کس را کامل در مسيح عيسي حاضر سازيم« )1: 2۸(. پولس 
به چيزي کمتر از بلوغ راضي نمی شود. اَِپْفراس نيز جزو همين مشتاقان خدمت بود 
که طبق کالم »غالم مسيح است و پيوسته براي شما در دعاهاي خود جّد و جهد 
می کند تا در تمامی ارادة خدا کامل و متيّقن شويد« )کولسيان 4: 12(. اپفراس 
مثل پولس مشهور نبود اما او مشتاقانه براي رسيدن تک تک اعضاي بدن به بلوغ 
دعا کرد. اين امر همواره اشتياق قلبي افراد موهبت يافته است. دعوت به خدمت، 
دعوت به يک حرفه نيست؛ بلکه دعوت به يک اشتياق است. خدا اين افراد مستعد 
را به کليسا نداد تا کليسا را سرگرم کنند، براي آن  برنامه ريزي کنند، يا آن را 
سازماندهي کنند، بلکه تا ايمانداران را به بلوغ برسانند. مردان خدا به چيزي کمتر 

از اين قانع نمی شوند )يعقوب 1: 4 ؛ عبرانيان 13: 21-20(. 
سوال اينجاست که »مرد خدا چگونه مقدسين را کامل می کند؟« امروزه اين امر 
در کليساي محلي چگونه تحقق پيدا می کند؟ جواب آن در سه نکته است: »به 
کالم موعظه کني و در فرصت و غير فرصت مواظب باشي و تنبيه و توبيخ و 
نصيحت نمايي با کمال تحمل و تعليم« )دوم تيموتائوس 4: 2(. کالم را موعظه 
کن! هوشع می گويد: »قوم من از عدم معرفت هالک شده اند« )هوشع 4: 6(. تا 
زماني که کالم خدا تعليم داده نشود و ذهن ها تازه نگردد، زندگي به کمال نخواهيد 
رسيد )روميان 12: 2؛ افسسيان 4: 23(. پولس به ما می گويد که تعليم، کامل 

می کند و پس او خود را کامال وقف اين کار کرد )کولسيان 1: 2۸(. 
پولس اين فرمان را به طرق مختلف به تيموتائوس می دهد: »تمامی کتب از الهام 
خداست و به جهت تعليم و تنبيه و اصالح و ترتيب در عدالت مفيد است، تا مرد 
خدا کامل و به جهت هر عمل نيکو آراسته شود« )دوم تيموتائوس 3: 17-16(. 
»اگر اين امور را به برادران بسپاري، خادم نيکوي مسيح عيسي خواهي بود، 



ايمان و تعليم خوب که پيروي آن را کرده اي« )اول  يافته در کالم  تربيت 
تيموتائوس 4: 6(. 

کار تيموتائوس اين بود که هر آنچه را که آموخته بود به امانت داران بسپارد تا 
بتوانند به ديگران تعليم دهند )دوم تيموتائوس 2: 2(.

اين الگوي خدمت، امروز نيز کاربرد دارد. نقشة خدا هنوز همان است: افرادي را 
تعليم بده که ديگران را تعليم دهند و آنها هم ديگران را تعليم داده و به همين شکل 
اين زنجيره ادامه يابد. چه چيزي را بايد تعليم داد؟ کالم خدا را. کمال تجربي 

اعضاي بدن از طريق کالم خدا ميسر می شود.

کالم کامل می کند! 
البته، شبان خود بايد »استاد« کالم خدا باشد. او تا زماني که کالم را مطالعه نکند 
نمی تواند آن را تعليم دهد. وظيفة اصلي او مطالعه و تعليم کالم است. تعليم کالم 

خدا توسط مردان خدا، باعث رشد روحاني قوم خدا می گردد. 
اين تعليم اساسي يعني »تکميل مقدسين«، اصل خدمت شباني است. چيزي کمتر 
از آن، انحراف از مسير اصلي است. صرف زمان در امور ديگر به معناي اهمال 
در دعوت اصلي خداست. قلب شبان بايد با اين خواستة پولس به تپش در آيد: 
»شبانه روز بي شمار دعا می کنيم تا شما را روبرو مالقات کنيم و نقص ايمان شما 

را به کمال رسانيم« )اول تسالونيکيان 3: 10(. 
يکي از حساس ترين صحنه هاي ثبت شده در کتاب مقدس، روزي است که پولس 
شهر افسس را پس از سه سال »تکميل مقدسين« ترک می کند. هر مبشر و شبانی 
بايد با دعا اين قسمت را مطالعه کند. در اين قسمت پولس، خدمت خود را با 
عبارات ساده اي به تصوير می کشد: »من... آشکارا و خانه به خانه شما را اخبار و 
تعليم می نمودم... زيرا که از اعالم نمودن شما به تمامی ارادة خدا کوتاهي نکردم« 

)اعمال رسوالن 20: 20 و 27(. 
پولس به شکل سازمان يافته اي تعاليم کتاب مقدس را آموزش داده بود و اکنون 
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اين مسئوليت را به مشايخ و شبانانی که باقي مانده بودند می سپرد. او دليل سپردن 
اين مأموريت را ارزش کليسا براي خدا، اجتناب از پديد آمدن معلمين دروغين 
که عقايد غلط را ترويج می دهند و عقيم ساختن هر چيزي که مانع بلوغ مقدسين 

باشد، اعالم می کند. 
آخرين کلمات خداحافظي به زيباترين شکل ممکن بيان می دارد که اگر مرد 
خدا به درستي آنها را تعليم داده باشد، ايمانداران عکس العمل نشان خواهند داد: 
»اين بگفت و زانو زده، با همگي ايشان دعا کرد و همه گرية بسيار کردند و بر 
گردن پولس آويخته، او را می بوسيدند. و بسيار متألم شدند خصوصا به جهت 

آن سخني که گفت...«.
»سخنان« او ـ تعليم کالم ـ باعث شده بود که او محبوبيت بيشتري در ميان آنها 
کسب کند. قوم خدا به کالم خدا نياز دارد و وقتي کالم به آنها داده می شود و در 

زندگي آنها ثمر می آورد، قدرداني آنها پاداش لذت بخشی است.

تعليم ایمانداران
انجام  را  ايمانداران آن  دومين مرحله در روند »تکامل«، کاري است که خود 
می دهند: »براي تکميل مقدسين، براي کار خدمت« )افسسيان 4: 12(. چرا افراد 
موهبت يافته مقدسين را تجهيز می کنند؟ به خاطر اينکه کار خدمت را به انجام 
رسانند. اين افراد بايد کالم را تعليم دهند تا مقدسين را براي کار تجهيز کنند. کار 

آنها »تعليم« است. 
با همة اين اوصاف، اکثرا اين الگوي کتاب مقدسي از سوي اعضاي کليسايي که 
انتظار انجام هر کاري را از شبان خود دارند مورد مخالفت قرار گرفته است. جاي 
تعجب نيست که بعضي شبانان اينقدر از خستگي جسمی و روحي رنج می برند. 
بعضي ها به سوي بيماري جسمی يا روحي کشيده شده اند. آنها وقتي براي مطالعة 
کالم خدا پيدا نمی کنند چون اعضاي کليساي شان از آنها انتظار دارند تا نه تنها 
مقدسين را تجهيز کنند، بلکه کار خدمت را نيز به انجام رسانند. اين نقشة خدا 
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براي بدن نيست. 
نقشة خدا به وضوح در واقعه اي در کليساي اوليه به تصوير کشيده شده است. 
شکايتي پيش آمد، چون به بيوه زناني خاص در توزيع روزانة خوراک بي توجهي 
شده بود. رسوالن اين مسئله را با تصميمی مهم حل و فصل کردند. آنها به کليسا 
انتخاب کنند، چون »ما  نفر پر از روح القدس براي توزيع غذا  تا هفت  گفتند 

]رسوالن[ خود را به عبادت و خدمت کالم خواهيم سپرد« )اعمال 6: 4(. 
آنها  نبود.  کار يک غالم  از  باالتر  هم  نبودند، کارشان  تنبل  يا  مغرور  رسوالن 
باالتر از آدم هايي که به مالقات شان می رفتند هم نبودند؛ اما آنان خدمت خود را 
اولويت بندي می کردند. آنها سهم مشخص خود را در خدمت به بدن، دعا و تعليم 
کالم براي تجهيز مقدسين به جهت کار خدمت می دانستند. آنها به خواست خدا 

براي بخشش افراد موهبت يافته به کليسا سخت وفادار ماندند. 
رسوالن همچنين متوجه شدند که بدن به همة اعضا نيازمند است. براي هر عضوي 
»کاري براي خدمت« وجود داشت. در واقع، اين خدماِت هم عرض ميان افراد 
خاص و اعضاي بدن نشان می دهد که جدايي عملکرد امروزي بين روحانيون 
و افراد عادي خطايي بيش نيست. اين طرز تفکر، زيبايي بدن را از بين می برد. 
افراد موهبت يافته اي که به کليسا بخشيده شده اند بهتر از اعضاي معمولي نيستند؛ 
در نقشة خدا، او به بعضي ها امتياز موعظه و تعليم را داده است. داشتن چنين 
نقش هايي در نقشة خدا از لحاظ کيفي به آنها برتري نمی دهد و در عين حال از 
آنها نمی خواهد که به جزئياتي که به دعوت اولية آنها مربوط نمی شود توجه کنند. 
پويايي کليساي اوليه به دليل فهم درست وظايف در بدن بود: موهبت يافتگان 
مقدسين را بنا می کردند، آنان نيز در عوض خدمات روحاني را در کل بدن بر 
عهده گرفته و به انجام می رساندند. در اين ميان هيچ کدام برتر از ديگري نيست 

بلکه هر کس دعوت خود را به انجام می رساند. 
در اينجا الزم است از »کار خدمت براي بناي جسد مسيح« )روميان 4: 12( 
تعريفي ارائه دهيم: کاري که ايمانداران براي انجام آن دعوت شده اند. فعاليت هاي 
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کليسايي بسياري وجود دارند که با اينکه وجود آنها در برنامة کليسايي مفيد 
است، نمی توان آنها را خدمات روحاني خواند. در اينجا نمی خواهيم هيچ فعاليتي 
را حقير بشماريم ـ حتي اگر خدمت، خدمت چسباندن اعالنات کليسا باشد ـ 
بلکه تأکيد بر اين نکته است که همين مسئول تبليغات نيز بايد خدمتي شخصي و 

روحاني در بناي بدن ايفا کند.

به کارگيري عطایا 
خدا به هر کدام از اعضا، عطاياي روحاني معيني براي کار خدمت بخشيده است. 
اين عطاياي روحاني می توانند به صورت هاي مختلف به کار گرفته شوند: مالقات 
با بيماران و زندانيان، مشاورة نوايمانان مسيحي، دعا و مطالعة کتاب مقدس با 
ديگران، بردن غذا و لباس و کمک مالي براي افراد نيازمند، محبت و مراقبت از 

افراد تنها و مأيوس، و بشارت انجيل به همسايگان و دوستان. 
کليساي محلي اساسا مکاني آموزشي است براي تجهيز مسيحيان، تا هر کس 
کليسا  مسيحيان،  از  بسياري  براي  متاسفانه  رساند.  انجام  به  را  خود  خدمت 
تماشا  را  افراد خبره  برنامه توسط  اجراي  تا  آنجا می روند  به  مکاني است که 
به  مسيحيت  بپردازند.  مبلغي  آنها  به  کليسايي  برنامه هاي  انجام  براي  و  کنند 
نوعي »منبرگرايي« حرف هاي که از سوي تماشاچيان تحت حمايت مالي قرار 
همة  تا  می کند  استخدام  خادم  کارمنداني  کليسا  است.  کرده  تنزل  می گيرد 

خدمات مسيحي را انجام دهند. 
اين نظام نه تنها تخطي از نقشة خداست، بلکه کامال به رشد کليسا و سرزندگي 
اعضاي بدن آسيب می رساند. هر عضو بايد خدمت خاص خود را بيابد. محدود 
کردن کار خدمت به عده اي معدود و انتخاب شده به عنوان کارکنان تمام وقت 
و کليسايي مانع رشد روحاني قوم خدا شده، روند شاگردي در بدن را از رشد باز 

می دارد و دست فعاليت هاي بشارتي کليسا در اجتماع را کوتاه می کند.
از ميان اعضايي که خود را به کار خدمت خدا می سپارند، خوِد خدا افراد مشخصي 
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را به عنوان هدايايش به کليسا انتخاب می کند. اين چرخه هيچگاه پايان نمي پذيرد. 
هر جماعتي بايد خادمين وفاداري تربيت کند تا بعضي از آنها از سوي خدا به 
عنوان مبشر و شبان تمام وقت خوانده شوند. اين دقيقا همان اتفاقي بود که در 
زندگي فيليپس روي داد. او به عنوان شماسي پر از روح القدس خدمت خود را 
آغاز کرد )اعمال رسوالن 6: 5( و بعد خدا او را براي خدمت جامع بشارتي خواند 
)اعمال ۸: 5-40(. کساني که از سوي خدا خوانده می شوند، بعدها توسط او ابزار 
تربيت ديگران می گردند و خدا نيز از ميان آنها افراد مستعد بيشتري براي خدمت 

خود بر می گزيند. اين کار اساس نقشة خدا براي تکميل بدن است.
رهبران  بايد  خود  محلي،  کليساي  هر  که  معتقدم  موضوع  اين  به  شخصا  من 
از خارج کليسا  افرادي  اينکه  به جاي  تربيت کند و رشد دهد.  روحاني اش را 
اين جايگاه را پر کنند، کليسا بايد جماعت خود را به بلوغ روحاني سوق دهد. 
اگر يک کليسا رهبران اليقي براي خدمت تمام وقت مسيح تربيت نکند، حتما 
اشکالي در کار وجود دارد. در کليساي فيض ـ محل خدمت من ـ  مبشرين 
موهبت يافته و شبانان از ميان خود جماعت کليسايي وارد خدمت شده اند. خدا 
اين افراد را به وسيلة روح خود و به واسطة کالمش به بلوغ رسانيده است. اين 
افراد در امور کوچک امين بودند و خدا مسئوليت هاي بزرگتري به آنها بخشيد. 
نتيجة اين امر براي کليساي ما اتحاد، مشارکت و تعهد متقابل ـ هم بين رهبران 
و هم بين جماعت کليسا ـ در سطح بي نظيري بوده است که اگر کادر خادمين ما 
از خارج کليسا می آمدند دستيابي به آن دشوارتر می شد. اولين قدم خدمت من 
»شاگردسازي« اين افراد بوده است. کادر خادمين ما محصول اوقاتي بوده که ما 
صرف شاگردسازي، تعليم و دعا براي تک تک آنها کرده ايم. بعضي ها نيز رشد 

کرده و براي خدمت در عرصه ها و کليساهاي ديگر فرستاده شدند. 
در واقع ما، با اينکه براي نجات جان ها دعا و کار می کنيم، اما هيچگاه عمداً در 
پي افزايش نفرات مان نبوده ايم. ما حق نداريم از خدا بخواهيم عدة بيشتري به ما 
بدهد، تا وقتي که آناني را که قبال به ما بخشيده تجهيز کنيم. خدا را شکر که اين 
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رشد در کليسا وجود داشته است. ما می بينيم که مقدسين يکديگر را خوراک 
داده، محبت می کنند، با هم مشورت می کنند، به هم اهميت می دهند، موجب رشد 
يکديگر می شوند و حتي خدمات مختلف درون کليسا را توسعه، سازماندهي و 

اداره می کنند. 
يادم می آيد که در سيرکي، مردي هشت بشقاب را روي هشت چوب می چرخاند. 
اولي  سراغ  به  دوباره  و  می داشت  نگه  حرکت  در  را  بشقاب ها  همة  بايد  او 
می رفت تا از حرکت باز نايستد و همينطور ديگري تا آخرين رديف. اين قضيه 
براي من تصويري مناسب از نقش شباني را مجسم می کند که بشقاب هايي که 
می خواهد بچرخاند را مشخص کرده و به دنبال تکه چوب هايي مناسب در ميان 
جماعت خود مي گردد. او همه را به حرکت وا می دارد و در می يابد که چوب ها 
بشقاب ها را در حال چرخش نگه نمی دارند؛ بنابراين با باال و پايين رفتن و از 
اين بشقاب به آن بشقاب دويدن، خود به جاي تکه چوب هاي غير مؤثر عمل 
می کند. چقدر بهتر خواهد بود که همگي بر »تکميل مقدسين« تمرکز کنيم تا 
همچنان که رشد می کنند براي شروع خدمت مشخصي که در دل دارند و بدان 
عالقمندند بر انگيخته شوند. مقدسين کامل و بالغ با انرژي و هيجان ناشي از 

بلوغ شان خدماتي را توسعه خواهند داد.
بدين ترتيب بدن مسيح بنا می شود )افسسيان 4: 12(. وقتي که هر عضو خدمت 

خود را به انجام می رساند، تمام بدن به طرف رشد و بلوغ سوق می يابد. 
بدن قوي،  به مسيح روي می آورند. يک  بيشتر  افراد،  يافت،  وقتي بدن شکل 
يکپارچه، پر محبت و خدمتگزار شهادت پويايی براي جهان است. براي اينکه 
بدن شکل پذيرد، هر بخش بايد درگير کار شود؛ يعني افراد موهبت يافته مقدسين 
را تکميل کنند و مقدسين کار خدمت را بر عهده بگيرند. اين روند تکامل است. 
نتايج تکامل تجربي چيست؟ پولس به پنج مورد اشاره می کند )افسسيان 4: 13-

15(: »يگانگي ايمان« يکي از آنهاست )4: 13(. اگر موهبت يافتگان مقدسين را 
تجهيز کنند و مقدسين کار خدمت را انجام دهند، بدن رشد می کند و ايمانداران 



متحد می شوند. بدني که بالغ و کاري و خدمتگزار باشد متحد خواهد بود. اگر 
گاهي جدايي هست، به خاطر آن است که يا شبان کالم را جهت تجهيز ايمانداران 

تعليم نداده و يا ايمانداران مسئوليت خدمت شان را نپذيرفته اند. 
وقتي می بينم شبانان و مبشريني هستند که کالم خدا را تعليم نمی دهند، از اين 
امر از آنجايي که کل بدن متأثر می شود، ناراحت و آشفته می شوم. آنها برنامه هاي 
کاري زيادي دارند اما آنقدر سرشان شلوغ است که کالم را مطالعه نمی کنند و در 

جلسات آن را تعليم نمی دهند.
»در تعليم رسوالن و مشارکت ايشان و شکستن نان و دعاها مواظبت می نمودند« 
در  را  يگانگي  و  اتحاد  که  ماست  کتاب مقدسي  الگوي  اين   .)42  :2 )اعمال 
به حدي که  بود،  بدن حفظ می کند. »و جملة مؤمنين را يک دل و يک جان 
هيچکس چيزي از اموال خود را از آِن خود نمی دانست، بلکه همه چيز را مشترک 

می داشتند« )4: 32(.  
مسيح  به  شهادت هاي شان  در  زيادي  قدرت  و  دليري  ايمانداران  اين  همچنين 

داشتند. آنها هر روز مردم بسياري را براي او صيد می کردند )2: 47(.
از آنجايي که آنها خود را وقف مطالعة کالم و تعليم يکديگر می نمودند، محبت و 
يگانگي آنها تأثيري اساسي بر جهان گذاشت. اگر قرار است بدن يکي باشد، نبايد 

در هيچ نقطه اي از هم جدا باشد.
نتيجة ديگر پيروي ايماندار از هدف خدا براي تکامل اين است که او به »معرفِت 
تاِم پسر خدا« دست می يابد )افسسيان 4: 13(. اين امر رشد او در درک کالم 
خدا، رسيدن به بلوغ، خدمت شخصي و يگانگي را در پي دارد. شناخت عده اي از 
مسيحيان از مسيح به کار نجات بخش او در قبال ايشان محدود می شود. در هدف 
خدا، ايماندار بايد در دوستي صميمانه تر با مسيح رشد کند. بدني که می آموزد و 
خدمت می کند عميقًا با عيساي مسيح در ارتباط خواهد بود. مسيحي بالغ رابطة 

شخصي غني تري با پسر خدا برقرار می کند. 
شبيه عيساي مسيح شدن بخش ديگري از کمال تجربي است. اين امر نتيجة رابطة 
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عميق تر و صميمانه تر با خدا است. پولس دربارة هدف ايماندار می گويد: »انسان 
کامل« )4: 13(. اين کلمه به فردي کاماًل رشد يافته، تنومند و بالغ اشاره می کند. 
خدا راضي نيست که ما چيزي کمتر از معيار واقعي مان را بپذيريم. البته، انسان 
کامل مسيح است؛ پس براي اندازه گيري ميزان بلوغ و کمال، بايد خودتان را با او 
مقايسه کنيد. هيچکس تا زماني که به قامت ُپري مسيح نرسد فرد روحاني کاملي 
نيست. هر چند وقت يک بار شخص فکر می کند که گام روحاني بلندي برداشته 
و براي اينکه مبادا فکر کند ديگر جايي براي پيشرفت بيشتر نيست، پولس اين 

معيار را در برابرش قرار می دهد: »ُپري مسيح«.
تجهيز  از کالم،  تعليم ديدن  است:  ُپري واضح  اين  به  براي رسيدن  نقشة خدا 
مقدسين براي کار خدمت، يگانگي در بدن وکسب شناخت عميق تري از مسيح. 
هر ايمانداري خود را در جايي درگير بخشي از روند رشد و ترقي روحاني می يابد 
و به سمت هدف يعني شبيه عيسي شدن پيش می رود. عيسي کمال خدا را به 

مسيحيان نشان داد و بعد گفت: »مثل من باشيد.«
البته ايستادن در سطحي پايين تر کار ساده اي است، اما ايمانداِر رو به کمال، به 
چيزي کمتر از پري مسيح رضايت نمی دهد. او دائمًا در هر کاري که می کند 
در پي شباهت به عيسي است؛ نه به خاطر اينکه بتواند بگويد به چيزي دست 
يافته بلکه با اين کار در پي نشان دادن عشق و احترام خود به مسيح است. من 

می خواهم شبيه عيسي شوم چون او را دوست دارم. 
يک بار از پسرم، مارک، پرسيدم که وقتي بزرگ شد می خواهد چه کاره شود. 

او گفت: »می خواهم درست مثل تو، يک پدر باشم.« 
پرسيدم: »ُخب، چرا می خواهي مثل من پدر باشي؟« 

او گفت: »چون تو را دوست دارم.« 
او مي خواست شبيه من باشد چون مرا دوست داشت و به من احترام مي گذاشت. 
از آنجايي که من در مقام پدر مورد عالقة او بودم، می خواست از من تقليد کند و 

مثل من رفتار کند.
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شباهت به عيسي 

اگر مسيحيان واقعًا عيسي را دوست داشته باشند، می خواهند که شبيه او شوند. 
اگر شباهت به او براي آنها زياد مهم نباشد، احتماال ادعاي محبت به او چيزي 

ساختگي و متظاهرانه است.
ثابت قدم بودن در تعليم پيامد چهارم کمال تجربي است. »تا بعد از اين اطفال 
ج و رانده شده از باد هر تعليم نباشيم، از دغابازي مردمان در حيله انديشي  ُمتَِموِّ

براي مکرهاي گمراهي« )افسسيان 4: 14(.
کودکان قوة تمييز ندارند و زود گول می خورند. آنها نمی دانند چه چيزي خوب 
است و چه چيزي بد؛ کودکان همه را باور می کنند. هدف خدا در تکميل فرزندان 
خود در چارچوب زندگي روحاني اين است که مثل کودکان، فريب خورده و 
بدون قوة تشخيص، در حوزة تعليم عمل نکنند. نباشد که هر مذهب تازة ُمد روزي 
را بپذيرند. آنها بايد قوي، محکم و مطمئن از اعتقادات شان باشند و با بادهاي 

متغير فلسفه هايي که از خدا نيستند متالطم نشوند. 
بعضي مسيحيان، چون از لحاظ روحاني طفل هستند، قرباني تعاليم غلط می شوند. 
اما اگر يک ايماندار از نقشة خدا براي تکميل مقدسين پيروي کند و خوب تعليم 
ديده باشد و خود را به خدمت بسپارد، ديگر مرتکب اشتباه نخواهد شد و نه تنها 
بازيچة اشتباهات نمی شود بلکه آنها را افشا کرده و پرده از آن بر می دارد. ارادة 
خدا براي هر ايمانداري اين است که از طفوليت روحاني بيرون آمده و رشد کند 

تا مستعد پذيرش »حيله گري هاي« اطراف نشود. 
در اول يوحنا 2: 13-14، يوحنا از سطوح رشد روحاني سخن می گويد. سطح 
دوم، »جوانان«، کساني هستند که بر شيطان غلبه می کنند. از آنجا که محور 
نشان  اين   )14  :11 قرنتيان  )دوم  است،  غلط  برتعاليم  شيطان  تالش  اصلي 
طفوليت  مرحلة  از  که  کنند  مقابله  آن  با  می توانند  کساني  فقط  که  می دهد 

روحاني به جواني برسند.
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بشارت ـ در »محبت پيروي راستي نمودن« )افسسيان 4: 15( ـ آخرين نتيجة 
با ساير  ايمانداري، چه  با هر  بيان حقيقت خدا، در محبت،  بدن است.  تکميل 
ايمانداران و چه با بي ايمانان نقطة اوج اين گفتار است. اين پيامدي نهايي براي 
مسيحي است که مسيح را واقعا می شناسد، و می خواهد شبيه او شود و در ايمان 
و تعليم استوار است. بيان حقيقت خدمت ايماندار است، کاري که او می تواند در 

اجتماع و محيط کارش آن را به انجام برساند. 
بدين ترتيب نقشة خدا جهت تکميل بدن عملي می شود. او افراد موهبت يافته اي 
را به کليسا می بخشد تا مقدسين را تجهيز کنند و بدين شکل مقدسين براي کار 
خدمت مجهز می شوند. بدن رشد می کند، بنا می شود، در يگانگي گرد هم می آيد، 
تک  تک اعضا رابطه اي عميق و پايدار با مسيح دارند، در مشابهت به مسيح رشد 
می کنند، تعليم درست را می شناسند، با تعليم غلط مبارزه می کنند و با روحيه اي 

پويا و پر محبت وارد اجتماع شده، انجيل را بشارت می دهند. 
در بحث تکامل ايماندار در بدن، تصور اينکه همه چيز به ما بستگي دارد ساده 
است. کالم خدا وظايف انساني ما را به وضوح نشان داده است: افراد موهبت يافته 
تعليم می دهند و مقدسين به تعليم آنها پاسخ داده و رشد می کنند. اگر آخر کار 
بدين شکل بود، اين نيز از جمله نقشه هاي انساني به شمار می رفت. اما کمال از 
طريق قدرت انساني به دست نمی آيد. دقت کنيد که کلمة رابط بين دو آيه در 
افسسيان باب 4، آيات 15 و 16 »مسيح« است. »که از او تمام بدن مرّکب و 
مرتب گشته، به مدد هر مفصلي و بر حسب عمل به اندازة هر عضوي بدن را نمو 

می دهد براي بناي خويشتن در محبت.« 
و  رشد،  قدرت  منبع  مسيح  می گيرد.  سرچشمه  مسيح  عيساي  از  بدن  رشد 
تحقق بخش هدف کامليت است. »مسيح، که از او تمام چيزها منشعب می گردد«؛ 
بدون اين عبارت، به نظر می آيد کمال صرفًا بر محور انساني می چرخد. اما قدرت 
عمل  او  طريق  از  و  ايماندار  در  که  است  مسيح  عيساي  در دست هاي  واقعي 
می کند. قدرت مسيح براي به کمال رساندن زماني پديدار می شود که کالم خدا با 
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وفاداري اعالم می شود و مقدسين کار خدمت را انجام دهند. 
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ده یک دادن - خدا می گوید: 
»مرا امتحان کنید!«

تت استیوارت

»تمامی عشرها را به مخزن های من بياوريد تا در خانة من خوراک باشد و يهوه 
صبايوت می گويد مرا به اينطور امتحان نماييد که آيا روزنه های آسمان را برای 
شما نخواهم گشاد و چنان برکتی بر شما نخواهم ريخت که گنجايش آن نخواهد 

بود؟« )مالکی 3: 10(
ده يک )عشر( دادن يا پرداخت يک دهم از درآمد فرد به خداوند و درک مفهوم 
آن، چنان اهميتی برای هر فرزند خدا دارد که خود خدا می فرمايد: »مرا به اينطور 
امتحان نماييد.« در واقع خدا در سرتاسر کتاب مقدس فقط يک بار و آن هم در 



کتاب مالکی، می گويد: »مرا امتحان کنيد«!  از مضمون اين متن در می يابيم که 
قوم خدا از خدا دور شده بودند. فقدان محبت آنها نسبت به خدا را در ندادن ده يک 
به خدا می بينيم. خدا می پرسد: »آيا انسان از خدا می دزدد؟« )ترجمة هزارة نو( و 
در پاسخ به سواِل خود می گويد: با نياوردن »عشرها و هدايا« به خانة من از من 
می دزديد. در اين متن که گويا مردم ديگر اطمينانی به توانايی خدا در برآوردن 
احتياجات شان نداشتند، از آنها دعوت کرد تا او را بيازمايند. در واقع خطاب به 
آنها گفت: »به اطاعت از من، شروع به ده يک دادن کنيد و ببينيد چه اتفاقی خواهد 
افتاد. ببينيد آيا خواهم توانست نيازهای تان را به طرزی غيرقابل تصور برآورم يا 
خير! بياييد، و به من فرصت دهيد تا ثابت کنم خداوند هستم و شايستگی اعتماد 

و اطاعت از سوی شما را دارم.«
من سير تحول ده يک دادنم را به ياد دارم. زمانی، يک شبان جوان با حقوق ناچيز 
بودم و ده يک ندادنم را در حضور خداوند چنين توجيه می کردم که من در عوض، 
همة وقتم را در خدمت او هستم و حتی از جيب خودم برای کليسا خرج می کنم. 
در آن زمان کليسا وضعيت مالی خوبی نداشت و می دانستم که بايد دربارة هديه 
دادن موعظه کنم. با مطالعة کالم خدا هرچه بيشتر متقاعد شدم که اگر بخواهم 
تعليم ده يک دادن را به کليسايم بدهم، بايد از خودم شروع کنم. همين که ده يک 
درآمدم را برای خداوند کنار گذاشتم، اتفاق عجيبی افتاد. پولی که داشتيم بيشتر 
شد. نمی دانستم چگونه اين اتفاق افتاد اما خدا از منابع مختلف، درآمدی را وارد 
زندگی ما کرد. همانطور که اصل ده يک دادن را به کليسايم تعليم می دادم، ديگران 
هم نتايج مشابهی گرفتند و چيزی نگذشت که دربارة برکاتی که از ده يک دادن 
گرفته بودند، شهادت می دادند. سالی که برای اولين بار کليسا پول کافی برای 
پرداخت های خود را داشت، به ياد می آورم. اين داستان مربوط به بيش از سی 
سال پيش است و بعد از همة سال هايی که ده يک داده ام به اين نتيجه رسيده ام که 
زندگی با نود درصد از درآمدم بهتر از 100 درصد آن می گذرد. من خدا را امتحان 
کرده ام و او امانتش را همانطور که به من ثابت کرده به شما هم اثبات خواهد کرد.
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اگر ده يک دادن دعوتی برای امتحان خدا باشد، احتماال می توان آن را فرصت 
بزرگتری برای امتحان ايمان خودمان هم به حساب بياوريم. ده يک دادن ايمان 

شما را به روش های مختلفی می آزمايد.
1- ده يک دادن باورتان را به آيات کالم خدا که دربارة ده يک تعليم می دهند، 
دادن  د ه يک  بقبوالنند که  به شما  افرادی سعی خواهند کرد  مطمئنًا  می آزمايد. 
آيينی عهد عتيقی بوده و در عهد جديد منسوخ شده است. اما هيچ قسمتی در 
عهد جديد مؤيد اين موضوع نيست. مسيح شخصا طرفداری خود را از اين مقوله 
در متی 23: 23 نشان می دهد و به فريسيان توصيه می کند به ده يک دادن ادامه 
دهند. پولس هم تعليم می داد که خادمين مسيحی را نيز بايد به همان روش تأمين 
معاش کاهنان در معبد، با دادن ده يک درآمدمان حمايت کنيم )اول قرنتيان 9: 
13، 14(. در اول قرنتيان 16: 1-2، راه کار پولس جمع کردن نظام مند هدايا در 
کليساهاست. در دوم قرنتيان ۸: 14 او تعليم می دهد که بايد به همان نسبتی که 
خدا به فراوانی به ما بخشيده، ما نيز با سخاوت هديه بدهيم. شايان توجه است که 
عبرانيان باب 7 به ما يادآوری می کند که ده يک در عهد عتيق نزد کاهنان برده 
می شد اما اکنون در عهد جديد ما ده يک مان را مستقيمًا نزد خداوند عيسای مسيح 

که کاهن اعظم ماست، می آوريم.
2- ده يک آزمايشی است که نشان می دهد شما معتقديد هرچه داريد از آن خداوند 
است. »زمين و پری آن از آن خداوند است، ربع مسکون و ساکنان آن« )مزمور 
24: 1(. خدا جهان را آفريد و آن را به ما بخشيد تا از آن استفاده و مراقبت کنيم، 
ولی جهان به ما تعلق ندارد )پيدايش 1: 2۸(. ما بايد ناظران درست کاری از 
هرآنچه او به ما بخشيده باشيم و ده يک دادن آزمايشی است که نشان می دهد ما 
معتقديم هرچه داريم در واقع از آن خداست. سال ها پيش پسرم را به يک رستوران 
مک دونالد بردم تا برايش همبرگری بگيرم. خودم گرسنه نبودم، و فقط برای او 
يک همبرگر و يک سيب زمينی سرخ کرده خريدم. همينطور که پسرم مشغول 
خوردن شد، ناگهان احساس گرسنگی شديدی کردم و خواستم چند سيب زمينی 
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بردارم. اما پسرم مانع شد و گفت: »اينا مال منه!« يک دقيقه در جا خشک شدم 
و با خودم گفتم: »آيا پسرم نميدونه اون سيب زمينی ها رو من براش خريدم؟ آيا 
نمی دونه اونها واقعًا مال من هستند که برای خوشحال کردنش خريدم؟« نمی دانم 
وقتی ما سخت به آنچه خدا به ما بخشيده می چسبيم و می گوييم: »اين اموال متعلق 
به من است« چه پيامی به او می دهيم؟! حتمًا وقتی تمايلی به بازگرداندن يک دهم 
از درآمدمان نداريم، احساسات پدر آسمانی مان را جريحه دار می کنيم؛ پدری که 

هرچه داريم به ما بخشيده است.
3- ده يک دادن آزمايشی است که نشان می دهد عيسای مسيح، خداوند زندگی 
شماست! پولس دربارة عيسی می نويسد: »...تا در همه چيز او مقدم شود« )کولسيان 
1: 1۸(. شخصی به خوبی اين موضوع را بيان کرده: »به دسته چک من نگاهی 
بيندازيد تا به شما بگويد چه کسی را خدمت می کنم.« عيسی فرمود: »زيرا هرجا 
گنج تو است، دل تو نيز در آنجا خواهد بود« )متی 6: 21(. کمی بعد می گويد: 
»محال است که خدا و ممونا را خدمت کنيد« )متی 6: 24(. من همواره متحيرم 
که چگونه هميشه می توانيم پولی را که می خواهيم تهيه کنيم. اعضای فاميل به 
شهرمان می آيند و آنها را به بهترين رستوران ها می بريم. فرزندان مان آخرين مدل 
لباس ها را می خواهند و راهی برای خريداری آنها می يابيم. اما وقتی ده يک يا هديه 
دادن به خداوند برای مان سخت و دشوار است، قلب مان آزموده می شود و ناگهان 

ما را متوجه می کند که خداوند واقعی زندگی مان کيست.
4- ده يک دادن آزمايشی است که توانايی ما را برای اعتماد به خدا می سنجد. 
»پس نگران نباشيد و نگوييد: چه بخوريم؟ چه بنوشيم؟ يا چه بپوشيم؟ تمام ملل 
جهان برای به دست آوردن اين چيزها تالش می کنند، اما پدر آسمانی شما می داند 
که شما به همة اين چيزها احتياج داريد« )متی 6: 31-32، ترجمة مژده(. مسئلة 
اصلی اين است: »آيا ايمان داريد که پدر آسمانی تان شايستگی اعتماد شما برای 
رفع احتياجات روزانه تان را دارد؟« پولس به اين موضوع اعتقاد کامل داشت! 
»اما خدای من همة احتياجات شما را بر حسب دولت خود در جالل در مسيح 
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عيسی رفع خواهد نمود« )فيليپيان 4: 19(. 
خانم کارگر فقيری موقع جمع آوری هدايا ساکت در کليسا نشسته بود. فقط 5 
دالر در کيف خود برای خريد غذای فرزندان گرسنه اش داشت، اما به شدت در 
دلش احساس می کرد بايد پولش را به خداوند تقديم کند. وقتی ظرف هدايا از 
پيش روی او می گذشت، هرچه داشت در آن گذاشت. پس از جلسة کليسا با 
سری افتاده به سمت در خروجی حرکت کرد. در همان موقع کسی به شانه اش 
ضربة آرامی زد. رويش را برگرداند و صورت دوستانة مردی را ديد که يک 
پاکت در دستش گذاشت و سپس ناپديد شد. وقتی پاکت را باز کرد، با تعجب 
فراوان يادداشتی را با اين مضمون در آن يافت: »خداوند به دلم گذاشت تا اين را 
به شما بدهم.« در کنار اين يادداشت يک اسکناس ده دالری قرار داشت! آن خانم 

امتحان اعتماد کردن به خدا را با موفقيت گذراند. شما چطور؟
کار  در  سرمايه گذاری  برای  شما  اشتياق  و  شور  از  امتحانی  دادن  ده يک   -5
خداست. اين دنيا هرگز پشتيبان پيشبرد کار خدا نيست زيرا برايش اهميتی ندارد 
که بشارت انجيل هنوز به بعضی از مردم جهان نرسيده است. رسيدن پيام انجيل 
به گمشدگان فقط برای اعضای کليسا اهميت دارد. برای قوم خدا مهم است که 
به احتياجات شبانان و مبشرين رسيدگی کنند. وقتی مسيحيان ده يک می دهند، 
کليساها می توانند هم پشتيبان شبانان خود باشند و هم سهمی در رفع احتياجات 
خادمين و خدمات ويژه ای داشته باشند که در کنار کليسا برای پيشبرد کار مسيح 

مشغول خدمت هستند.
اگر تا به حال ده يک نداده ايد، شما را به چالش می کشم تا از اين يکشنبه شروع 
کنيد! از شما می خواهم 90 روز ده يک بدهيد و ببينيد خداوند چه خواهد کرد. 
پيش از هر کار ديگری ده درصد از درآمدتان را برداريد و آن را به خداوند بدهيد. 
در درجة اول پشتيبانی شما از کليسای محلی تان اهميت دارد،  بعد از آن به دنبال 
هدايت خداوند برای پشتيبانی از خدمات ديگر باشيد. در طی سی سال به چالش 
کشيدن ديگران برای ده يک دادن، هرگز نشنيده ام که کسی در حين اطاعت از 
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خدا در ده يک دادن در مورد توانايی خدا برای رفع احتياجاتش دچار ناراحتی و 
پشيمانی شده باشد.
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اندر مشابهات شبكه های مسیحی با 
تلویزیون دولتی-میهنی

کشیش طناز

اگر بينندة شبکه های تلويزيونی به اصطالح مسيحی باشيد، شايد طنازی شما هم 
ُگل کند و از خودتون بپرسيد اين شبکه ها آخه چه فرقی با شبکه های دولتی ميهنی 
دارند. در باب اين شبکه ها می توان بسيار نوشت ولی امروز به همين شباهت ها 

اکتفا می کنم: 

شبكۀ سراسری جمهوری اسالمی ایران: 
پدر خانواده: پسرم تلويزيون رو روشن کنيم، ببينيم چی پخش می کنه؟



پسر خانواده: چشم بابا. اينم شبکة يک.
پدر خانواده: اين کيه؟

پسر خانواده: اين آيت اهلل شبکه ای است. فقط تو شبکة يک کار می کنه. در مورد 
موضوع اخالق در خانواده صحبت می کنه. 

پدر خانواده: باشه. عوض کن شبکه رو. بزن دو.
]پسر خانواده کانال رو عوض می کند.[

پدر خانواده: اين ديگه کيه؟ اينم که يه آخوند ديگه است؟
پسر خانواده: آره. ولی اين داره دربارة تربيت فرزندان صحبت می کنه.

]پدر خانواده دوباره از پسر می خواهد تا کانال رو عوض کند. اين بار شبکة 3 
فوتبال پخش می کند و پدر از اين بابت بسيار خوشحال می شود تا اينکه...[

پدر خانواده: اين چرا اومد تو برنامه؟ اينکه ديگه فوتباله؟
عادل  با  رو  ورزشکاری  روحية  و  ورزشی  اخالق  امروز  بابا،  خانواده:  پسر 

فردوسی پور و چند تا کارشناس ديگه نقد و بررسی می کنن.
پدر خانواده: ُخب... بزن شبکة چهار. 

پسر خانواده: اينم شبکة چهار. 
پدر خانواده: آهان. صادق زيباکالم رو آوردن. خوبه. يه خورده هيجانی ميشه. بزار 

همين کانال بمونه. 
پسر خانواده: آره ولی اين آقای دکتر حجت االسالم رو هم دعوت کردن در مورد 

»دين و مدرنيته« مباحثه کنن. همونيه که تو شبکة يک پخش می شد. 
]پدر خانواده و پسر خانواده هاج و واج به هم خيره می شوند چون تازه از تماشای 

شبکه های تلويزيونی ماهواره ای مسيحی به سراغ کانال های ميهنی رفته بودند.[
اين پدر و پسر يافته ها و شباهت های تلويزيون ميهنی و مسيحی را به صورت 

فهرست وار برای من ارسال کردند که به شرح زير به شما اعالم می کنم.
*  دکور برنامة اخالق در خانواده به غير از رنگ بندی دقيقا شبيه برنامة »لبخند 
بزن« در شبکة »تو و من« و ايضا شبيه برنامة »اخالقت رو درست کن« در شبکة 
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مسيحی »ستارة هفتم« بود. تو رو به خدا کمی خالق باشيد. کپی بد نيست ولی 
خالقانه تر. 

*  عمال بين شبکه های تلويزيونی ميهنی فرق محتوايی وجود نداشت. چرا يک 
دفعه همة کانال ها رو يکی نمی کنيد؟ خودتون را هم راحت کنيد. اين هم در 
کاهش هزينه ها کمک می کند و هم زحمت کانال عوض کردن از دوش بيننده 

برداشته می شود.
*  تکليف آخوند و مالهای شبکه های ميهنی مشخص است. چهار تا کانال رسمی 
و همه شون هم زمان بحث ماليی است. شبکه های مسيحی هم کشيش ژيگول در 
همة شبکه ها برنامه دارد. هم در مورد تربيت فرزندان صحبت می کنه، هم دربارة 
علم و مسيحيت و هم دربارة اخالق در خانواده. احتماال قحط الرجاله وگرنه آدم 
غيرکشيش متخصص توی اين شبکه ها نيست بيارن در مورد زندگی زمينی و 

واقعی حرف بزنه؟ 
*  به غير از يکی دو تا برنامة شبکه های ميهنی، از برنامة »نود« گرفته تا »خنداونه« 
نيست،  اون هم صدا و سيمايی  به سريال »شهرزاد« که  مردم  بی نظير  توجه  و 
تکليف برنامه های مسيحی مشخص است. به عبارتی، هر دو خسته کننده، مالل آور، 
تکراری، آدم های تکراری و يک نفر همه چيز دان. شوخی که نداريم. مگر غير 

از اينه...  

نتيجه گيری طنازانه...
اگر ديديد خبری از من نيست حتما بدانيد که من، کشيش طناز رو سر به نيست 
کردند. اگر چنين اتفاقی افتاد بدانيد که آخرين مشابهت شبکه های مسيحی با 
ميهنی به وقوع پيوسته است. همانقدر که نمی شود و نمی گذارند و اجازه نمی دهند 
و پدرت رو در ميارن اگر انتقاد کنی از شبکه های ميهنی، احتماال همکارانم دکتران 

کشيشان ويگول، گوگول و ويرگول منو گوگولی هاپولی کردن. 
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